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பாராமற

ப. 10.00 மணி ய.
பிரதி சபாநாயக அவக
[மாமி ேஜ.எ. ஆன#த மாரசிறி] தைலைம வகி(தாக.
.

The Parliament met at 10.00 a.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA
KUMARASIRI] in the Chair.

ෙදන

அறிவிக

ANNOUNCEMENTS

_ ලංකාෙ ජා%ක හා ආග`ක සහaවනය සහ%ක
bcම ,dස ඒ ,-බඳව අධ:යනය කර ය
ෙ1ශ පා2ෙ6.වට වාතා bcම සඳහා වන
!ෙශgෂ කාරක සභාව : සාමාhකය6 න bcම

இலைகயி இன ம மத ஒைமைய உதி
ெசவைத ஆரா அத" வித #ைரகைள
பாரா%ம"ற '( அறி'ைகயி)வதகான
ெதாி*'(+: உ பின-கைள நியமித
SELECT COMMITTEE TO STUDY AND REPORT TO
PARLIAMENT ITS RECOMMENDATIONS TO ENSURE
COMMUNAL AND RELIGIOUS HARMONY IN SRI LANKA:
NOMINATION OF MEMBERS

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ලංකාෙ ජාක හා ආගක සහවනය සහක ම
!ස ඒ #බඳව අධ'යනය කර )ය *+ෙ,ශ පා+-ෙ./0වට
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!ගණකා$ප%වරයාෙ& වාතාව

கணகா வாள அதிபதியின அறிைக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ලංකා gජාතා/Cක සමාජවා? ජනරජෙc ආklUම
ව'වස්ථාෙ 154(6) ව'වස්ථාව gකාරව2015 EදF ව+ෂය සඳහා 1ගණකාපවරයාෙ<
වා+තාෙ )වැ* කාkඩෙc XII ෙකvටස;
2016 EදF ව+ෂය සඳහා 1ගණකාපවරයාෙ<
වා+තාෙ පළEවැ* කාkඩෙc XX, XXI, XXIII හා
XXIV ෙකvටස්, )වැ* කාkඩෙc V හා VII ෙකvටස්
සහ හයවැ* කාkඩෙc XIII ෙකvටස; සහ
2017 EදF ව+ෂය සඳහා 1ගණකාපවරයාෙ<
වා+තාෙ පළEවැ* කාkඩෙc I ෙකvටස සහ දසවැ*
කාkඩෙc XIV හා XV ෙකvටස් මම ඉAQප: කර.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා (රාජ: ව:වසාය හා
මහ3වර
නගර
සංවධන
අමාත:.මා
සහ
පා2ෙ6.ෙ සභානායක.මා)

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல - அரச ெதாழி- ய0சிக
ம01 க நகர அபிவி2(தி அைம*ச2 பாராமற*
சைப த-வ2)
(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the
House of Parliament)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, “එY වා+තා E}ණය කළ
I0ය” d මම ෙයජනා කර.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

වාතාව lmණය කළ o.යp ෙයIග කරන ල4.

அறிைக அசிட பட க டைளயிட ப ட.
Ordered that the Report be printed.
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ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා (ඉඩ සහ පා2ෙ6.
'%සංස්කරණ අමාත: හා ආ B පiෂෙt 'ධාන
සං!ධායක.මා)

(மாமி கய#த க2ணாதிலக - காணி ம01
பாராமற ம1சீரைம4 அைம*ச2 அரசா5க க6சியி
த0ேகாலாசா7)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, EදF හා ජනමාධ'
අමාත'0මා ෙවMෙව/ 2017 අංක 30 දරන 1ස+ජන පනෙ:
6(1) වග/ය යටෙ: 2018.07.01 )ට 2018.08.15 දSවා ජාක
අයවැය ෙදපා+තෙ./0ෙ වැය +ෂ අංක 240 යටෙ: පQරක
සහාය ෙස2වා සහ හA) අවශ'තා වගY. ව'ාපෘය ම/ )^
කරන ලද පQරක ෙව/. #බඳ සටහන මම ඉAQප: කර.
එම පQරක ෙව/ම #බඳ සටහන රජෙc EදF #බඳ
කාරක සභාව ෙවත ෙයvE කළ I0යැd මම ෙයජනා කර.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, කෘ ක+ම අමාත'0මා
ෙවMෙව/ 2016 ව+ෂෙc කෘ ක+ම අමාත'ාංශෙc, කෘ ක+ම
ෙදපා+තෙ./0ෙ සහ ෙගv1ජන සංව+ධන ෙදපා+තෙ./0ෙ
කා+ය සාධනය ස.බ/ධෙය/ රජෙc . #බඳ කාරක
සභාව 1)/ පා+-ෙ./0ව ෙවත ඉAQප: කරන ලද වා+තාෙ
සඳහ/ කG ස.බ/ධෙය/ පා+-ෙ./0ෙ ස්ථාවර *ෙයග
අංක 119(4) gකාරව *Sෂණ සහ ගM ලැ bයාමා+ග #බඳ
වා+තා මම ඉAQප: කර.
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வினாக வா

2016 අයවැය ෙයIජනා : 'ාථ`ක කමා6ත
කu6ලය

வர*ெசல* தி/ட ஆரப'
ைகெதாழி ேபரைவ

2016

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

38/’18
1. ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

සමාජ fබසාධන හා gාථක ක+මා/ත අමාත'0මාෙග/
ඇ gශ්නය - (2):
(අ)
(i) 2016 අයවැෙය අංක 182 ෙයජනාවට අMව,
gාථක ක+මා/ත කV/)ලයS (Primary
Industry Council) >වM ලැෙද;
(ii) එෙස2 න., එම Aනය සහ ස්ථානය කවෙ+ද;
(iii) උSත අයවැය ෙයජනාෙව, gාථක ක+මා/ත
කV/)ලයS >aෙ. අරE හා ඒ සඳහා
වැඩ #ෙවළ සැෙක1/ පැහැA- කර/ෙ/ද;
(iv) ෙමම කV/)ලයට ස.බ/ධවන 1ෙශ2ෂඥය/ෙ<
නාම ෙFඛනයS ඉAQප: කර/ෙ/ද;
(v) උSත ෙයජනාෙව සඳහ/ වන
ලංකාෙ
දැනට ස¤යව පව:නා gාථක ක+මා/ත #බඳ
ලැdස්0වS ඉAQප: කර/ෙ/ද;
(vi) 2009 Iද ගැ>. *මaෙම/ පf, උ0G
නැෙඟනර ඇ0¥ව ලංකාව 0ළ අ¦/ ඇරඹූ
gාථක ක+මා/තය/ කවෙ+ද;
ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ◌/ද?
(ආ) ෙනvඑෙස2 න., ඒ ම/ද?

சக நலாி ம 
அைமசைர ேகட வினா:
(அ) (i)

மக

ගG ච/Aම ගමෙ< මැ0මා - [සභා ග+භය 0ළ නැත.]

ைகெதாழி

2 0 1 6
ஆ ஆ!"கான வர#ெசல#
திடதி 182 ஆ இலக பிேரரைண
கைமவாக,
ஆரப
ைகெதாழி
(Primary Industry Council)
ேபரைவெயா
தாபிக+படதா எபைத-;

ஆெமனி,
அேததி
யாெதபைத-;

(iii)

ேம ப/ வர#ெசல#திட+ பிேரரைணயி01ள
ஆரப ைகெதாழி ேபரைவெயாைற
தாபி+பத ேநாக ம  அத கான
ேவைலதிடைத+
ப றி
45கமாக
ெதளி#ப"6வாரா எபைத-;

(iv)

இ7த
ேபரைவ-ட
ெதாட8ைடய
நிண8களி ெபய8 ப/யைல சம8+பி+பாரா
எபைத-;

(v)

ேம ப/ பிேரரைணயி 9றி+பிட+ப"கிற
இல:ைகயி
த ேபா6
இய:9
நிைலயி01ள
ஆரப
ைகெதாழிக1
ப றிய
ப/யெலாைற
சம8+பி+பாரா
எபைத-;

PETITIONS

ගG ලස/ත අලයව/න මැ0මා - [සභා ග+භය 0ළ නැත.]

ஆரப

(ii)

Question put, and agreed to.

ෙපEස

:

BUDGET PROPOSALS 2016 : PRIMARY INDUSTRY COUNCIL

එම වා+තා රජෙc . #බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයvE
කළ I0යැd මම ෙයජනා කර.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

ல விைடக

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ம
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2018 සැ«තැ.බ+ 07
2009 இ -த ;/வைட7த பின8 வட9,

(vi)

கிழ9 உ1ளிட இல:ைகயி திதாக
ஆரபிக+பட ஆரப ைகெதாழிக1
யாைவெயபைத-;

අMISත කරන ලද අතර, එම/ අදාළ කටI0
)^ මට °රණය කරන ල?.
(ii)

අංක 2050/14 හා 2017 ෙදසැ.බ+ 20වන Aනැ
අ1ෙශ2ෂ ගැස² ප³ය ම/ ෙමම ආයතනය
සමාජ fබසාධන හා gාථක ක+මා/ත
අමාත'ාංශයට පවරා ඇත.

(iii)

P¥ බl අපනයන ආදායම G යF ´-යන 1.5S
දSවා ඉහළ දැµමට: අෙනP: gාථක
ක+මා/ත අගයදාම සංව+ධනය 0#/ වසර 5S
0ළ අපනයන ආදායම ෙදhණයS කර_මට:
අදාළව සාක වැඩසටහ/ ස.පාදනය ෙකvට
bයා:මක කර_ම අෙ«Sෂාවd.

(iv)

අදාළ ෙනvෙ.

(v)

gාථක ක+මා/ත යM ස්වාභා1ක ස.ප:,
ඛ*ජ, කෘ , ¶වර, ස:ව පාලන ආ? Sෙෂ2³
යටෙ: ගැෙනන ක+මා/ත ෙ. අප අමාත'ාංශය
යටෙ: ඇ 1ෂය පථයට සමගාµව ක+මා/ත
අමාත'ාංශය, කෘ ක+ම අමාත'ාංශය, ¶වර
අමාත'ාංශය, ·ාµය හා ප¸ ස.ප: අමාත'ාංශය
සහ පQසර අමාත'ාංශය යටතට ගැෙනන 1ශාල
ආයතන gමාණයS ඇ0ළ: a ඇත. සමාජ
fබසාධන හා gාථක ක+මා/ත අමාත'ාංශය,
ෙමම අමාත'ාංශය සමඟ ස.බ/¶කරණය
ෙව/ අගයදාම වැ¹ කරන Uමෙද හා
නෙව:පාදන පාදක කර ග*/ ව'ාපෘ
1ශාල gමාණයS සඳහා ෙපº,ග-ක අංශයට
දායක:වය ලබා ෙදd. එෙස2ම අපනයන ග.මාන
5,500S ස්ථාපනය ම ද )^ ෙ.

(vi)

2009 )ට 2015 ව+ෂය දSවා )^ gාථක
ක+මා/තයS අ¦/ ආර.භ a නැත. 2015
සැ«තැ.බ+ 21 වන Aන )ට gාථක ක+මා/ත
අමාත'ාංශය අ¦/ ස්ථා ත කර ඇත.
ව+තමානෙc සමාජ fබසාධන හා gාථක
ක+මා/ත අමාත'ාංශය ය/ෙ/ ඒක තමd.
රෙ² )ය¦ අංශවල *ෂ්පාදන ඉතා පහළ
ම²ටමක jම ෙහ20 ෙකvට ෙගන gාථක
ක+මා/ත ආර.භ ම සඳහා අවශ' කරන
අE}ව' අවශ'තාව ස.+ණ ම සඳහා එම
*ෂ්පාදන වැ¹ මට 2015 ව+ෂෙc කෘ
අපනයන ෙභග වගා ව'ාපෘ ආර.භ කරන ල?.
2015 ව+ෂය අවස/ වන 1ට අපනයන කෘ
ෙභග පැළ ලSෂ 70Sද, 2016 ව+ෂෙc ලSෂ
170Sද, 2017 ව+ෂෙc ලSෂ 250Sද වගා මට
කටI0 කර ඇත. ෙමම ව+ෂෙc පැළ දස
ෙක»යS වගා මට අප කළ සැලf. දැනට
bයා:මක ෙව/ පව°.

அவ8 இசைப9 அறிவி+பாரா?
(ஆ) இேற, ஏ?

asked the Minister of Social Welfare and Primary
Industries:
(a)

Will he inform this House(i)

whether a Primary Industry Council has
been established as per Proposal No.182 of
the Budget, 2016;

(ii)

if so, the date on which it was established
and its location;

(iii)

whether he will briefly explain the objective
of establishing a Primary Industry Council
and the programme for same;

(iv)

whether a list of experts to be involved in
the Council is submitted;

(v)

whether a list of primary industries active in
Sri Lanka at present as indicated in the
above Proposal is submitted; and

(vi)

the primary industries newly started in Sri
Lanka, including those in the North and
East, with the conclusion of the armed
conflict in 2009?

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, සමාජ fබසාධන හා
gාථක ක+මා/ත අමාත'0මා ෙවMෙව/ මා එම gශ්නයට
#0ර ෙදනවා.
(අ)

(i)

නැත.
2016 අය වැය ෙයජනා අංක 167 යටෙ: G යF
-යන 50S ෙව/ ෙකvට PG¬ සංව+ධන
අකාQයS > aමට:, අංක 182 යටෙ:
gාථක ක+මා/ත කV/සලයS >aමට:
ෙයජනා a  අතර, ෙමම ආයතන >aම
ස.බ/ධෙය/ ජාක අය වැය ෙදපා+තෙ./0ව
ජාක Uමස.පාදන ෙදපා+තෙ./0ව සමඟ
-ක සාක`ඡා පව:වන ල?. පfය රජය 1)/
ඇ කළ ආයතන 1ශාල gමාණයS දැනට රජෙc
ෙනvෙයP: අමාත'ාංශ යටෙ: පව:වාෙගන
ය: එd/ බලාෙපvෙරv:0
-ක අරE
රටට යහප: ෙලස ඉ> කර ගැ¯මට අෙපvෙහvස:
a ඇ *සා අ¦/ ආයතන >aම නවතා
දැය I0 යැd යහපාලන රජය ග: °රණය *සා
ඉහත ආයතන >aම ෙවMවට කෘ ක+ම
අමාත'ාංශය යටෙ: 1972 අංක 2 දරන
කෘ කා+ක සංස්ථා පනත ම/ >වM ලැ
P¥ බl හා ආ±ත අෙළ1 මkඩලය සමාජ
fබසාධන හා gාථක ක+මා/ත අමාත'ාංශයට

(ආ) අදාළ ෙනvෙ.

ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මෙ< පළEවැ* අ0G
gශ්නය ෙමයd.
ෙ. ගG ඇම0මා ය. ) උ:සාහයS දරන, වැඩ කර/න
ඕනෑකමS ෙබන ෙකෙනS. පf ය රජයට පහර ගහලා,
තම/ෙ< ෙනvහැයාව වහ ග/න *ලධාQ/ 1)/ එවැ*
ඇමවරයPට සකස් කර ? ෙබන උ:තරයS තමd ෙ.
ඉAQප: කර ෙබ/ෙ/.
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පා+-ෙ./0ව

[ගG (ආචා+ය) බ/^ල hණව+ධන මහතා]

ගG අමාත'0මා ඒ උ:තරෙc පැහැA-ව යනවා, පf ය
රජය යටෙ: ආයතන 1ශාල සංඛ'ාවS jම *සා 2016
අයවැෙය 182වන ෙයජනාව bයා:මක කෙළ2 නැහැ යලා.
ෙබන ආයතන ෙමvනවාද යා ද/ෙ/ නැව, )ම
වගYම/ ෙතvරව, අ¦/ ආයතන >වනවා යා 1කාර¾8
ෙයජනා සකස් කරලා අය වැය ෙFඛනයට ඇ0ළ: කරලා ෙ.
ගG සභාවට ඉAQප: කරනවා.
ෙ. රෙ² gාථක ක+මා/ත ඇ0¥ සමස්ත ක+මා/ත
ප,ධෙc 1ශාල කඩා වැ¿මS ෙබනවා. ඒ කඩා වැ¿ම *වැÀA
ම සඳහා ක+මා/ත අමාත'ාංශය ෙගන ෙබන යවර
#බඳව ෙ. ගG සභාවට පැහැA- මS ලබා ෙද/ෙ/ද යන
එකd මෙ< පළEවන අ0G gශ්නය.

ඒ වාෙ<ම, අෙගස්0 16වැ* දා )ට ට ර»/ ෙග/වන
දැවවලට: )යයට 15ක බ,දS පනවා ෙබනවා.
ට ර»/ ෙග/වන දැව සඳහා අෙ« ආkl කාලෙc බ^ අl
කෙළ2, වනා/තර ආරSෂා ෙව/න ඕනෑ *සා; ගස් කපන එක
නව:ව/න ඕනෑ *සා. දැ/ අෙ« රෙ² වන වගාව වැ¹ කර/න
ජනාප0මා bයා කළ: ෙ. ෙහ20ව *සා දැ/ )ම ගහS
ඉ0G ෙව/ෙ/ නැ ෙවd. ට ර»/ ෙග/වන දැවවලට )යයට
15S බ^ ගැÅවාම ලංකාෙ ෙබන ඔSෙකම වනා/තර »ක
*ස්f ෙහvෙර/ ෙහ කපලා තම/ෙ< පා1`Æයට ග/නවා. ඒ
*සා ඉතා හA) අවශ'තාවS ෙලස සලකා, දැවවලට හා
ෙරA #වලට පනවා ෙබන අ¦: වැ² බ,ද #බඳව EදF
අමාත'ාංශය සමඟ සාක`ඡා කර/න යලා ගG ඇම0මාෙග/
මා ඉFලා )»/න කැමැd.

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

ක-/ රජය කාලෙc පැවැ ආයතන සංඛ'ාව වැ¹ *සා ඒවා
ඔSෙකම අෙනS අමාත'ාංශවල ආයතනවලට ෙයvE කරනවා
යලා තමd gශ්නයට උ:තරය වශෙය/ ? ෙබ/ෙ/.

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

ඒ ගැන අ ඇම0මාෙ< අවධානය ෙයvE කර/න.. අ ඒ
ගැන දැනටම: ආkl පSෂෙc ම/KවG/ෙ< කkඩාය.
Àස්aෙ.? සාක`ඡා කළා. අදාළ අමාත'වG/ සමඟ එම සාක`ඡා
ඉAQයට ෙකෙරනවා.

ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

එෙහම දැනෙගන: 2016 අය වැයට අ¦: ෙයජනාවS
දැ.ෙ. ෙමvකටද? ඒ බව ද/නවා න. ෙ. ෙයජනාව දම/න
අවශ' නැහැ ෙ/.

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙ. ත::වය දැනග:තාට පfව එම ආයතනවලටම
අMISත කර ෙබනවා.

ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගG අමාත'0ම*, මෙ< ෙදවන අ0G gශ්නය ඔබ0මා ගG
gාථක ක+මා/ත අමාත'0මාෙ< හA) අවධානයට ෙයvE කළ
I0 වනවා. ඔබ0මා: #ග/නවා, අ : #ග/නවා, රට:
#ග/නවා ෙ. රෙ² ෙරA # සහ ඇඟ¦. #බඳ ඉතා 1ශාල
ක+මා/තයS ෙබන බව. ඒ ෙරA # සහ ඇඟ¦. ක+මා/තය
0ළ ස්වයං Àයාව ෙලස ඇ¬. මැiම ම/ වෙනපාය සලසා
ග/නා ෙරA මහන කා/තාව/ 1ශාල QසS -ලSෂ ගණනS)»නවා. ඒ අය AQගැ/aම සඳහා පf ය රජය යටෙ: ආනයනය
කරන ෙරA #වලට බරට අMව ෙලවකට G යF 100ක ෙසස්
බ,දS තමd අය කෙළ2.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අෙගස්0 මාසෙc 16වැ*
දා ඉඳලා ආනයනය කරන ෙරAවල ව»නාකමට )යයට 10ක
markup එකS දාලා, ලාභ °GවS එක0 කරලා, ඒ එන
උ:තරයට ෙලවකට G යF 100 ගණෙ/ බර අMව ෙසස්
බ,දP: අය කරලා, අ¦/ )යයට 15ක වැ² බ,දP:
bයා:මක වනවා. එ1ට ෙරA # ක/ෙ²න+ එකS *දහස් කර
ග/නා 1ට G යF ලSෂ 22S, 23S ෙහ 25S වැ¹Äර
ෙගව/න ),ධ ෙවනවා. ඒ *සා අE}ව' සපයා ගැ¯ෙ. Qවැය
1ශාල ෙලස ඉහළ යෑෙම/, සමස්ත ලංකාෙ ෙරA #
*ෂ්පාදකය/, ඒ ක+මා/තකGව/ 1ශාල අපහfතාවකට ප:
ෙවලා ෙබනවා. ෙ.ක E¥ රෙ²ම ක+මා/තවලට බලපා
ෙබන gශ්නයS.

මාතර - ෙබ2අEත wOය මාගෙt ඉjbc :
!ස්තර

மாதைற ெப1அைத #ைகயிரத பாைத
நி-மாண விபர
-

:

CONSTRUCTION OF MATARA-BELIATTA RAILWAY LINE:
DETAILS
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2. ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

gවාහන හා )1F hව/ ෙස2වා අමාත'0මාෙග/ ඇ
gශ්නය - (1):
(අ)

(i)

මාතර - ෙබ-අ:ත ^.Qය මා+ගෙc Aග
ෙකvපමණද;

(ii)

එ ඉA. ආර.භ කළ Aනය කවෙ+ද;

(iii)

එ ඉA. 1යදම ෙකvපමණද;

(iv)

මාතර )ට ෙබ-අ:ත දSවා ඉAකරM ලබන
^.Qය ස්ථාන සංඛ'ාව, උමං මා+ග සංඛ'ාව,
පාල. සංඛ'ාව හා ඒවාට යන 1යදම ෙව/ ෙව/
වශෙය/ ෙකvපමණද;

(v)

ඒ අMව, එම ^.Qය මා+ගෙc ෙලµටරයS
ඉAමට වැය වන 1යදම ෙකvපමණද;

(vi)

ඉAම අවස/ මට *යත Aනය කවෙ+ද;

(vii)

එම ඉA. )^කරන ෙකv/³ා: සමාගම
කවෙ+ද;

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනvඑෙස2 න., ඒ ම/ද?

ேபா9வர6, சிவி விமான ேசைவக1 அைமசைர
ேகட வினா:
(அ) (i)

மாதைற
ெபAஅைத
பாைதயி நீள எCவள#;

ைகயிரத+
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(ii)

அத நி8மாண+ பணிக1 ஆரபிக+பட
திகதி யா6;

(iii)

அத நி8மாண ெசல# எCவள#;

(iv)

மாதைற ெதாடக ெபAஅைத வைர
நி8மாணிக+ப" ைகயிரத நிைலய:களி
எ!ணிைக,
4ர:க+
பாைதகளி
எ!ணிைக, பால:களி எ!ணிைக ம 
அவ கான
ெசல#க1
ெவCேவறாக
எCவள#;
அதப/ அ7த ைகயிரத+ பாைதயி ஒ5
கிேலா மீ றைற நி8மாணி+பத 9 ெசலவா9
ெசல# எCவள#;

(v)

(vi)
(vii)

நி8மாண+ பணிக1 நிைறவைடய#1ள திகதி
யா6;
ேம ப/ நி8மாண+ பணிகைள ேம ெகா1E
ஒ+ப7த கெபனி யா6;

எபைத அவ8 இ சைபயி அறிவி+பாரா?
(ஆ) இேற, ஏ?

asked the Minister of Transport and Civil Aviation:
(a)

(b)

Will he inform this House(i)

the length of the Matara-Beliatta railway
line;

(ii)

on which date its construction work was
commenced;

(iii)

what its construction cost is;

(iv)

how many railway stations, tunnel and
bridges will be constructed from Matara to
Beliatta and what their expenditure will be,
separately;

(v)

accordingly, what will be the cost per
kilometre for constructing that railway line;

(vi)

when the construction work is due to be
completed; and

(viii)

what contracting company is carrying out
the construction work?

If not, why?

ග/ අෙශIi අෙyංහ මහතා ('වාහන හා !P xව6
ෙසgවා ෙයIජ: අමාත:.මා)

(மாமி அேசா அேபசி5க - ேபாவர( ம01
சிவி- விமான* ேசைவக பிரதி அைம*ச)
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, gවාහන හා )1F hව/
ෙස2වා අමාත'0මා ෙවMෙව/ මා එම gශ්නයට #0ර ෙදනවා.
(අ)
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(i)

ෙලµට+ 26.75d.

(ii)

2013.08.01.

(iii)

ඇෙමQකාM ෙඩvල+ -යන 278.2d.

(iv)

^.Qය ස්ථාන - 04d. කැකන^ර, බඹÀ/ද,
වැVGක/නල, ෙබ-අ:ත.
උප ^.Qය ස්ථාන - 02d. ල^ව, ෙවෙහරෙහ2න.
උමං මා+ග - 02d. (µට+ 616, µට+ 267).

පාල. සංඛ'ාව - 06d. (*Fවලා 1, *Fවලා 2,
බඹÀ/ද, ව:ෙ:ගම පරණ, ව:ෙ:ගම Ahව,
වැVGක/නල,
ෙවරලෙගvඩ,
ඉහළෙගvඩ,
i*ෙමදර ඔය ෙනv.1, i*ෙමදර ඔය ෙනv.2,
i*ෙමදර ඔය ෙනv.3, ෙබ-අ:ත පාලම).
පාල.වල E¥ Aග µට+ 3,754d.
(v)

ඇෙමQකාM ෙඩvල+ -යන 10.4d.

(vi)

2018.10.26.

(vii)

චdනා නැෂනF මැ නQ ඉ.ෙප² ඇ/[
එSස්ෙප² ෙකපෙ+ෂ/.

(ආ) පැන ෙනvනÇ.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ෙබvෙහvම ස්0d. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මෙ<
පළEවැ* අ0G gශ්නය ෙමයd. ගG *ෙයජ' ඇම0ම*,
ඔබ0මා යන ආකාරයට ෙලµට+ 26.75S ඉAකර/නට
ඇෙමQකාM ෙඩvල+ -යන 278.2S වැය ෙවනවා. ඒ ය/ෙ/
එක ෙලµටරයS ඉAමට ආස/න වශෙය/ ෙඩvල+
-යන 10.4S -G යF ෙක» 166S- වැය ෙවනවා.
පf ය කාලෙc ඉA . ආර.භ කරන ලද ^.Qය
මා+ගවලට ය අක 1යද. ස.බ/ධෙය/ gවාහන
අමාත'ාංශය හැ»යට ඔබ0ම/ලා සෑeමකට ප: ෙවනවාද? ඒ
1යදම සාධාරණd යලා යනවාද?

ග/ අෙශIi අෙyංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி5க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගG ම/K0ම*, 1යද.වල සාධාරණ අසාධාරණකම
ෙනvෙවd ෙබන gශ්නය. ෙ. )යFලම අ ණය අරෙගන කරන
ඒවා. ෙඩvලරෙc අගය ෙවනස්aම මත පf ය කාලෙc ය
1යදමට වඩා දැ/ යන 1යදම ෙවනස් ෙව/න Ä¥ව/. ෙකෙස2
ෙවත:, ලංකාෙ ^.Qය මා+ග ෙලµට+ 1,562d ෙබ/ෙ/.
ඉA කරM ලබන මාතර-කතරගම ^.Qය මා+ගෙc සමස්ත Aග
gමාණය ෙලµට+ 120d. එd/ ෙකvටසS සඳහා යන 1යදම
තමd ෙම සඳහ/ කරලා ෙබ/ෙ/. ව+තමාන ත::වය අMව
ඔබ0මා යන Eදල එS ෙලµටරයS සඳහා වැය ෙවනවා. ඒ
ෙකෙස2 ෙවත: "ෙ.ක ^.Qය ෙදපා+තෙ./0ෙව/ කර/ෙ/
නැ:ෙ: ඇd?" යලා ඒ දවස්වල ඔබ0ම/ලා කVG: කථා
කළා. ඒ සඳහා අවශ' ය/³ ³ සහ අෙනP: ය»තල
පහfක. ෙනvමැකම තමd එය ^.Qය ෙදපා+තෙ./0ෙව/
ෙනvකර/න gධාන ෙහ20ව ෙවලා ෙබ/ෙ/. සමහර
අවස්ථාවල ඔබ0ම/ලා gශ්න කළා, "පැÉ-ය අන0ර ෙවලාෙ
^.Qය ෙදපා+තෙ./0ව 1)/ ^.Qය මා+ගය හැ^වා, එෙහම
න. දැ/ ඒ 1යට කර/න බැQ ඇd?" යලා. ෙකෙස2 ෙවත:
ෙමම ෙබ-අ:ත දSවා ^.Qය මා+ගෙc ඉA . කටI0 පf
ය රජය කාලෙc, 2013 වසෙ+? තමd ෙට/ඩ+ කැඳවා ලබා
?ලා ෙබ/ෙ/.

ග/ zP හ{6ෙනE% මහතා

(மாமி ;னி- ஹ#ென(தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම ෙදවැ* අ0G gශ්නය
අහනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙහvඳd.
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ග/ zP හ{6ෙනE% මහතා

(மாமி ;னி- ஹ#ென(தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, gවාහන අමාත'ාංශයටම
අදාළව ෙමම ෙදවැ* අ0G gශ්නය මම අහ/න කැමැd. දැනට
gවාහන අමාත'ාංශෙc ෙමට+ රථ gවාහන ෙදපා+තෙ./0ව
1)/ ලdස/ස් ලබා ?ෙ.? කරM ලබන පSෂණ කටI0
ෙමට+ රථ පSෂකවG/ෙග/ ඉව: කරලා ෙපº,ග-ක
අංශයට ලබා ෙද/න කැ´න² පCකාවS ඉAQප: කර
ෙබනවාද? එම පSෂණ කටI0ව-/ )යයට 75S
ෙපº,ග-ක අංශයට ලබා ෙද/න කටI0 කරනවාය යලා මට
ආරංÆයS ලැj ෙබනවා.
එවැ* කැ´න² පCකාවS ඉAQප: කරලා, ලංකා ඔෙට
ෙමvබdF සංගමය වැ* ආයතනයකට එම කටI:ත භාර ෙද/න
අදහස් කරනවාද යලා ඔබ0මාෙග/ දැන ග/න කැමැd.

ග/ අෙශIi අෙyංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி5க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

එවැ* කැ´න² පCකාවS ඉAQප: කරලා ෙබනවා. )යයට
75S ලබා ?ලා නැහැ. ලංකා ගමනාගමන මkඩලයට:, ඒ
වාෙ<ම ලංකා ඔෙට ෙමvබdF සංගමයට: අ )යයට 25S ලබා
?ලා ෙබනවා. )යයට 25P: ෙනvෙවd. E-/ම )යයට 5S
තමd අ ලබා ෙද/න බලාෙපvෙරv:0 ෙව/ෙ/. ෙම 1ශාල
අUකතා )^aම gශ්නයS ෙවලා ෙබනවා. ලංකා ඔෙට
ෙමvබdF සමාගම: සමඟ මා සාක`ඡා කළා. එය ලංකා
ගමනාගමන මkඩලයට: ලබා ෙදනවා. "ෙ.ක ලබා ^/න:
දැනට අපට කර/න බැහැ. ෙමvකද ෙ.ෙක/ ඉතාම අl EදලS
තමd අපට ලැෙබ/ෙ/. ඒ *සා ඒ Eදලට කර/න බැහැ" යලා
ඒ ෙගvFල/ යනවා. ෙකෙස2 ෙවත: ෙ.ක )^ කර/න
බලාෙපvෙරv:0
ෙව/ෙ/
දැනට
ෙබන
අUකතා
නව:ව/නd. Qය^G බලප³ ලබා ෙදන ෙමට+ රථ
පSෂකවG/ #බඳව gශ්නයS ෙබනවා. අක ඉF¦ම *සා
ඒ, )»න පSෂකවG/ට ෙමය කර/න බැQ ත::වයS
ෙබනවා. *සා තමd ෙ. යවර ෙගන ෙබ/ෙ/.

අංශයට ලබා ෙදන එෙක/ උ:තරයS නැහැ යලා ඔබ0මාම
යා ෙබනවා. Vehicle number plates ලබා ?ම privatize
ෙ. කාරණෙc ? ඔබ0මා වා, vehicle number plates ලබා
?ෙ. ෙකv/³ා: එක ග/න එන Ä,ගලය/ ඇම0මාටd,
*ෙයජ' ඇම0මාටd ෙකvස් ෙද/න එනවා යලා. "මම න.
එපා වා" යලා ඔබ0මා වා. ඔබ0මා එය g),ෙcම
වා. එෙහම න., ඊළඟට ෙව/න Ä¥ව/ ෙ, ෙමයd. ඔය
ෙට/ඩ+ එක ග/න: ඇම0මාd, *ෙයජ' ඇම0මාd
ෙහvයාෙගන එ/න Ä¥ව/. අෙනS ^ෂණ වාෙ<ම ඒක: මහා
පQමාණ ÊෂණයS.

ග/ අෙශIi අෙyංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி5க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

අෙ« රජය යහපාලන රජයS. අ Êෂණ ෙව/න ඉඩ
ය/ෙ/ නැහැ. ෙකෙස2 ෙවත: මම ෙ. #බඳව සාක`ඡා කළා.
අපට අවශ', ජනතාවට ෙබන ඒ gශ්න 1සÌම සහ ඔV/ට
ෙබන අපහfතාව වැළැSaමd. 1ෙශ2ෂෙය/ම ලංකා
ගමනාගමන මkඩලයට: ෙ. සඳහා අවස්ථාව ලබා? ෙබනවා.
ෙමය *යE ව'ාපෘයS 1යට තමd කර/ෙ/. එ
සා+ථකභාවය අMව තමd අප °/^ ග/ෙ/.

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැ| }ෙtය.
எதா.
rose.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG වාfෙ,ව නානායSකාර ම/K0ම*, ඔබ0මා පැහැAකර ගැ¯මSද බලාෙපvෙරv:0 ව/ෙ/?

ග/ zP හ{6ෙනE% මහතා

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாமி ;னி- ஹ#ென(தி)

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, -

ඔ, පැහැAකථානායක0ම*.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
ඔබ0මා අ0G gශ්න ෙදකම ඇÅවා.

ග/ zP හ{6ෙනE% මහතා

(மாமி ;னி- ஹ#ென(தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

කර

ගැ¯මS

අවශ'd, ගG

ලබාග/න,

ගG

*ෙයජ'

ගG *ෙයජ' ඇම0ම*, 1ගණකාප0මාෙ< වා+තා
අMව, මාතර - ෙබ-අ:ත ^.Qය මා+ගය ඉAමට යන 1යද.
ගැන ෙමvනවා ෙහ ෙහ#a ෙබනවාද?

(The Hon. Deputy Speaker)

මට පැහැAකථානායක0ම*.

මS

*ෙයජ'

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙහvඳd.

ග/ zP හ{6ෙනE% මහතා

(மாமி ;னி- ஹ#ென(தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ÊෂණයS ෙබනවා න., අl-පාlක. ෙබනවා න. එය
*වැÀA කළ I0d. අl-පාlක. *වැÀA කර/න ෙපº,ග-ක

ෙදවMව මම අහ/ෙ/ ගG f*F හ¬/ෙන: ම/K0මා
ඇ gශ්නයට අදාළ කාරණයS. ෙමට+ රථ බලප³ *P:
ෙ. පSෂකවG අවශ' සංඛ'ාව බඳවා ෙනvග/ෙ/ ඇd?

ග/ අෙශIi අෙyංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி5க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඒ අය බඳවා ග/න අවශ' )ය¦ වැඩකටI0 අ දැ/ අවස/
කර ෙබනවා. ඒ අMව ඉAQෙc? එම *ලධාQ/ බඳවා ග/නවා,
ගG ම/K0ම*.
මාතර - ෙබ-අ:ත ^.Qය මා+ගෙc ඉA. කටI0 භාර ?
ෙබ/ෙ/ පfය රජය කාලෙcd. ෙ. ෙඩvල+ -යන 252ක
Eදල වැය ෙව/ෙන: ඒ කාලෙc ග: °/^ *සාd. [බාධා
මS]
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ආ BCම ව:වස්ථා '%සංස්කරණය ,-බඳ
මහජන අදහස් !ම~ ෙ ක`Kව : සාමාhකය6

அரசியலைம # சீ-தித பறி ெபா ம'களி"
க 'கைள விசாாிதறி4 (+ அகதவ-க5
:

(iii)

the criteria that were taken into
consideration in appointing the members to
that Committee; and

(iv)

the number of Committee members who
have recommended that Chapter II of the
Constitution regarding the status of
Buddhism should not be changed?

PUBLIC REPRESENTATIONS COMMITTEE ON
CONSTITUTIONAL REFORMS: MEMBERS

200/’18

If not, why?

ග/ ෙරIෂ6 ෙපෙරා මහතා (ජා%ක '%පE% හා
ආක කටo. රාජ: අමාත:.මා)

3. ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා
(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

අ·ාමාත'0මා සහ ජාක gප: හා ආ+Íක කටI0
අමාත'0මාෙග/ ඇ gශ්නය - (2):
(අ)

(b)

(i)

ආklUම ව'වස්ථා gසංස්කරණය #බඳ
මහජන අදහස් 1මiෙ. ක>ව ෙවMෙව/ රජය
1)/ දරන ලද E¥ 1යදම ෙකvපමණද;

(ii)

එම ක>ෙ සාමා6කය/ෙ< න. කවෙ+ද;

(iii)

එYක>වට සාමා6කය/ ප: ෙ. ? සලකා
බැÎ *+ණායක කවෙ+ද;

(iv)

,ධාගම #බඳ ආklUම ව'වස්ථාෙ ඇ
ෙදවන පQ`ෙÏදය ඒ අIQ/ම පව:වා ෙගන
යෑමට *+ෙ,ශ කර ඇ ක> සාමා6කය/
සංඛ'ාව ෙකvපමණද;

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா - ேதசிய ெகாைகக
ம01 ெபா2ளாதார அ?வ-க இராஜா5க அைம*ச)
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ·ාමාත'0මා සහ ජාක
gප: හා ආ+Íක කටI0 අමාත'0මා ෙවMෙව/ මා එම
gශ්නයට #0ර ෙදනවා.
(අ)

(i)

G යF අට-යන දහඅටදහස් නව)යඑකd සත
හැ:තෑ අටd. (8,018,901.78)

(ii)

ඇEෙම දSවා ඇත.
ඇEම සභාගත* කර.

(iii)

ෙ,ශපාලන පSෂ *ෙයජනය කර/ හා )1F
සමාජය *ෙයජනය කර ග*/ ෙමම ක>ව
ප: කර ඇත.

(iv)

,ධාගම ඇ0¥ව අෙනP: )ය¦
ස.බ/ධෙය/
ෙමම
ක>ෙ
සාමා6කය/ කටI0 කර ඇත.

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනv එෙස2 න., ඒ ම/ද?

பிரதம அைமச5 ேதசிய ெகா1ைகக1 ம 
ெபா5ளாதார அ0வக1 அைமச5மானவைர ேகட
வினா:
(அ) (i)

அரசியலைம+
சீ8தி5த
ப றி
ெபா6மகளி க56கைள விசாாிதறி-
9F#காக அரசா:கதினா ஏ க+பட
ெமாத ெசல# எCவள#;

(iii)

(iv)

ජනාප ¯ඥ ෆdස් Eස්තාපා මැ0මා

03.

මහාචා+ය ගාT සමරනායක මහතා

04.

මහාචා+ය නවර:න බkඩාර මහතා

05.

මහාචා+ය එ..එF.ඒ. කාද+ මහතා

06.

එ/. ෙසFව Pමාර/ මහතා

07.

ගG එස්. තවරාසා මැ0මා

08.

ජනාප ¯ඥ Pෂා/ ද අF1ස් මැ0මා

09.

ආචා+ය හQ* අමරQය මහ:ය

10.

ආචා+ය PE^ Pf. Pමාර මහතා

11.

f*F ජයර:න මහතා

12.

ආචා+ය උÄF අෙ]ර:න මහතා

13.

ෙ:ය ÅGFෙF මහතා

14.

1/ස්ට/ පරාජ මහතා

15.

ආචා+ය එස්. 1ජය ස/Aර/ මහතා

the total cost borne by the Government on
the Public Representations Committee on
Constitutional Reforms;

16.

එ..වd.එස්. ෆdස් මහතා

17.

එ..ෙS. න?කා දමය/ මහ:ය

18.

කා/ රණ)ංහ මහ:ය

the names of the members of that
Committee;

19.

එස්.i.i. ඉලංෙකව/ මහතා

20.

)Qම)Q හÄආර`Æ මහතා

ெபய8க1

ேம ப/ 9F#கான அ:கதவ8கைள நியமி
ைகயி க5தி ெகா!ட ல+பிரமாண:க1
யாைவ;
ெபௗத மத ெதாட8பி அரசியலைம+பி
உ1ள
இர!டாவ6
அதியாயைத
அCவ!ணேம ேபணிவ5மா
வித+ைர
ெசH61ள 9F அ:கதவ8களி எ!ணிைக
யா6;

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:
Will he inform this House-

(ii)

Annex tabled:

02.

அ:கதவ8களி

(ஆ) இேற, ஏ?

(i)

சபா ட!தி" ைவக ப ட இைண % :
ලාF 1ෙNනායක මහතා

9F

எபைத அவ8 இசைப9 அறிவி+பாரா?

(a)

*සභාෙසය මත තබන ලද ඇl@ම:

01.

ேம ப/
யாைவ;

(ii)

(ආ) අදාළ ෙනvෙ.

ආග.
)ය¦
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පා+-ෙ./0ව

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙමම gශ්නෙc (iv) වැ*
ෙකvට)/ මම අසා ෙබ/ෙ/, ",ධාගම #බඳ ආklUම
ව'වස්ථාෙ ඇ ෙදවන පQ`ෙÏදය ඒ අIQ/ම පව:වාෙගන
යෑමට *+ෙ,ශ කර ඇ ක> සාමා6කය/ සංඛ'ාව
ෙකvපමණද?" යාd. ඔබ0මා ඒ gශ්නයට #0රS ^/ෙ/
නැහැ. මෙ< පළEවැ* අ0G gශ්නය 1යට ෙහ සලකා ඒකට
උ:තරයS ෙද/න.
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දැනග/න. රෙ² )ය¦ පSෂ *ෙයජනය කර/, සමාජයම
*ෙයජනය කර/ ෙ. ක>ව ප: කළා කළාය යා ඔබ0මා
වාට, ෙ. දහනවෙදනාෙග/ ෙදෙදනාd ,ධාගමට
gEඛස්ථානය ෙදන වග/ය ඒ අIQ/ යාග/න ඕනෑය යා
ෙ. තE/නා/ෙස2ලා සමාජය *ෙයජනය වන ආකාරයට
ක>වS ප: කළා න., අගමැ0මාd, ජනාප0මාd ක>
වා+තාව #ග/ෙ/ නැහැ යලා, - [බාධා මS]

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ග/ ෙරIෂ6 ෙපෙරා මහතා

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா)
(The Hon. Niroshan Perera)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ගG අ·ාමාත'0මා
ආklUම ව'වස්ථා අMක>ෙ අ0G වා+තාවS පfය දා ෙ.
පා+-ෙ./0වට ඉAQප: කළා. ,ධාගමට ෙබන gEඛස්ථානය
ඒ අIQ/ම යාග/න:, ඒ වාෙ<ම, ",ධ ශාසනය fරS ත
ෙකvට ෙපෂණය ම රජෙc වගYම 1ය I:ෙ:ය" යන ඒ
වග/, අෙනP: ආග. ආරSෂා කර/ ඉස්සරහට ෙගන
යනවා යා: ඒ අ0G වා+තාෙ 1ෙශ2ෂෙය/ම සඳහ/ ෙවනවා.
ගG උදය gභා: ග.ම/ ල ම/K0මාට මම මතS කර ෙද/න
ඕනෑ, ,ධාගමට gEඛස්ථානය Aය I0 බව සහ ,ධාගම
ආරSෂා ම #බඳව 1978 ආklUම ව'වස්ථාවට ඇ0ළ:
කෙළ2 ටÄ ජනාප, අගG ෙN.ආ+. ජයව+ධන මැ0මා බව.
1ෙශ2ෂෙය/ම එSස: ජාක පSෂය හැ»යට අ
හැම
ෙවලාෙම ඒ ස.බ/ධව කටI0 කර ෙබනවා. ගG උදය gභා:
ග.ම/ ල ම/K0ම*, ඔබ0මාට ,ධාගම ආරSෂා කරග/න
ඕනෑ න., අ කාරණයS මතS කර ෙද/න.. ඔබ0ම/ලාෙ<
රජය පැවැ පfය කාලෙc දළදා මා-ගාව වෙ² ෙ]´ලා ෙ+ස්
පැ,ද ෙවලාෙ?, ඔබ0මා ඔය ගැන ෙපv[ඩS වා න., මම
තන 1යට µට වඩා ෙහvඳ ත::වයක ඔබ0ම/ලා අද
ඉ/නවා. අද වන 1ට අ ,ධාගම 1තරS ෙනvෙවd, ෙ. රෙ²
gජාත/³වාදය: ආරSෂා කර ෙබනවා. ඔබ0ම/ලාට ඕනෑ
තර. 1ෙරධතා දSවලා, පාරවFවල ඕනෑ තර. ඇ1දලා, Éට
Vණ: ෙකvළඹ නව/න Ä¥ව/. හැබැd, *f/ ෙගෙන/න
බැQ න. අපට කර/න ෙදයS නැහැ. ෙකvළඹ වටලනවාය
වා. නE: / වැට¦ෙ ෙFS හVස් වටරVම 1තරd. ඒ
*සා අපට කර/න ෙදයS නැහැ. දැ/ ආෙය: යනවා,
මහMවQ/ පට/ ග/නවාය යා. [බාධා මS] ෙ.ක
අහග/නෙක.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG උදය gභා: ග.ම/ ල ම/K0ම*, ඔබ0මාට ෙදවැ*
අ0G gශ්නයP: අහ/න ෙබනවාද?

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ගG අමාත'0මා තම/ෙ<
ද/නාකම gද+ශනය කර/න / ෙනvද/නාකම gද+ශනය
කළා. එ0මා පළEෙව/ම යÄ කාරණය මම *වැÀA කර/න..
,ධාගමට gEඛස්ථානය ^/ෙ/ ෙN.ආ+. ජයව+ධන
ජනාප0මා ෙනvෙවd. එය 1972 ආklUම ව'වස්ථාවට
ඇ0ළ: කෙළ2 ලංකා සමසමාජ පSෂෙc ටÄ නායක ආචා+ය
ෙකvF1/ ආ+. ද )Fවා මැ0මාd. ෙදවැ* කාරණය ෙ.කd.
ගG රාජ' ඇම0ම*, ඔබ0මා සඳහ/ කරන ආකාරයට
අගමැ0මාෙ< වා+තාවS ෙම නැහැ. ෙ. ක>ෙ
දහනවෙදනා අතර අගමැ0මා නැහැ. ඔබ0මා ද/ෙ/ නැ:න.

ගG ම/K0ම*, ඔබ0මාෙ< අ0G gශ්නය අහ/න.

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, එ0මා gශ්නයට උ:තරය
ද/ෙ/ නැහැ ෙ/. ඒ *සා මම ෙ. එ0මාට උ:තරය යා
ෙදනවා. එ0මා ප!
එ0මා
තාෙගන
ඉ/ෙ/, "ෙN.ආ+.
ජයව+ධන
ජනාප0මා ,ධාගමට gEඛස්ථානය ^/නා, ක>ෙ
අගමැ0මා »යා, අගමැ0මා තමd ෙ. *+ණායක ෙගනාෙ"
යාd. ෙ. ප²ටපF අසත', ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*.
ගG රාජ' ඇම0ම*, ෙ. ගG සභාව ෙනvමඟ යව/න එපා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG උදය gභා: ග.ම/ ල ම/K0ම*, ඔය කාරණය ගැන
කථා ම දැ/ අවස/ කර/න.

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

මෙ< අ0G gශ්නය ෙ.කd.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

gශ්නය අහ/න ආෙය: අවස්ථාවS ෙද/න බැහැ. ඔබ0මා
කථාවS කරනවා ෙ/.

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම තවම අ0G gශ්නය
ඇÅෙ නැහැ ෙ/.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

එෙහම න. කGණාකර දැ/ අ0G gශ්නය අහ/න.

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, gශ්නයක ´ය I0 වචන
සංඛ'ාෙ iමාවS ෙබනවාද? ෙනvද/නාකමටd මම
අහ/ෙ/. ෙමvකද, මම ?+ඝ gශ්නයS ෙ. අහ/න ය/ෙ/.
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ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ග/ ෙරIෂ6 ෙපෙරා මහතා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா)

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔබ0මා gශ්නය අහ/න.

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

iමාවS ෙබනවාද, නැ,ද යා ය/න. iමාවS ෙබනවා
න. මට gශ්නය ෙක» කර ග/න Ä¥ව/.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

gශ්නය ෙක» කර අහ/න.

ෙ. රජය 1)/- [බාධා මS] අර ෛවද' gකාරවලට
යැවා න. හQ. ඔ¥ව ෙපv[ඩS- [බාධා මS] ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, ෙ. රජය 1)/ )ම ෙවනස්කමS කර/ෙ/
නැහැ. ,ධාගමට ෙබන gEඛස්ථානය, ඒ වාෙ<ම ,ධ
ශාසනය ආරSෂා ම ස.බ/ධෙය/ )ම ෙවනස්කමS
කර/ෙ/ නැහැ. ඒ අIQ/ම පව:වාෙගන යනවාය යා අ
වගYෙම/ යනවා. [බාධා මS]

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙබvෙහvම ස්0d.
gශ්න අංක 4-227/'18- (1), ගG ඩ<ලස් ෙ,වාන/දා මහතා.

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ස්ථාවර *ෙයග අMව වචන ගණෙ/ iමාව ෙමvකSද?

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබ0මා කGණාකර gශ්නය අහ/න.

ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ඔබ0මා: ද/ෙ/ නැහැ. මලෙක#යd! අෙ« ඇම0මා:
ද/ෙ/ නැහැ. ඔබ0මා  ද/ෙ/ නැහැ. අ ෙකvෙහvමද
ෙදdයෙ/ ෙ. වැෙ[ කර/ෙ/?

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබ0මා gශ්නය අහ/න.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා
(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම සභාවට දැM. ෙද/න
කැමැd, අ
ඉතාම: ඉSම*/ නව ව'වස්ථාෙ දළ
ෙක>.පතS පා+-ෙ./0වට ඉAQප: කරන බව. ඉතාම:
ඉSම*/ ඉAQප: කරනවා. [බාධා මS] අ ඉAQප:
කරනවා. එතෙකvට බලාග/න Ä¥ව/. අ පා+-ෙ./0වට
ඉAQප: කරනවා. පා+-ෙ./0වට ඉAQප: කර දවස් ෙදක0නක 1වාදයS ෙදනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙහvඳd, ෙබvෙහvම ස්0d.

ග/ ඩ&ලස් ෙ1වාන6දා මහතා

(மாமி டள9 ேதவான#தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ெகௗரவ
பிரதி
ேககிேற.
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ග/ උදය 'භාE ගම6,ල මහතා

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(மாமி உதய பிரபா( கமபில)
අ නැවත වතාවS ගG රාජ' ඇම0මාෙග/ අහනවා, ඔය
ක>ෙ »ය දහනවෙදනාෙග/ Y ෙදෙනS ,ධාගම #බඳ
ෙදවන පQ`ෙÏදය ඒ ෙලසම පව:වාෙගන යාමට *+ෙ,ශ කර
ඇ:ද යා. අගමැ0මා: »ෙc නැත.

(மாமி கய#த

அவ8கேள,

நா

க2ணாதிலக)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, සමාජ ස1බලගැ/a.
අමාත'0මා ෙවMෙව/ මා එම gශ්නයට #0ර ?ම සඳහා ස
ෙදකක කාලයS ඉFලා )»නවා.

ග/ ඩ&ලස් ෙ1වාන6දා මහතා
ග/ ෙරIෂ6 ෙපෙරා මහතා

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா)
(The Hon. Niroshan Perera)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මා තන 1යට ෙම0මා
අද උෙ, වැරA පැ:ත/ නැටලා ඇ1Fලා. වය+ පැට-ලා.
[බාධා මS] ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. රජය 1)/[බාධා මS]

(மாமி டள9 ேதவான#தா)

இத ேகவி ேக க ப  ஒ வட
கடவி
ட. One year has passed since this Question was
raised.
(The Hon. Douglas Devananda)

'ශ්නය ම. jනක4 ඉjOපE bcමට ෙයIග කරන ල4.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! ගG රාජ' ඇම0මාට කථා කර/න ඉඩ
ෙද/න.

ග/ jෙ6ෂ් xණවධන මහතා
(மாமி

திேனB ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
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පා+-ෙ./0ව
4காதார, ேபாசைண ம  4ேதச
அைமசைர அைமசைர ேகட வினா:

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

(அ) (i)

ෙමvකSද ඔබ0මාෙ<  gශ්නය?

ஆ ஆ!/A576 இ
வைர
இரதினாி மாவடதி பதிவாகி-1ள காச
ேநாயாள8களி எ!ணிைக எCவளெவ
பைத-;
2010

ග/ jෙ6ෂ් xණවධන මහතා
(மாமி

திேனB ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, the Hon. Douglas Devananda and I were present
at the Steering Committee of the Constitutional Assembly
yesterday. There was no decision taken to present a draft
Constitution to Parliament but only a Report of the
Experts was being considered to be presented. So let the
Hon. Leader of the House not mislead Parliament. It is a
matter of the Constitutional Assembly.

(ii)

ேம ப/ ேநாயாள8க1 பதிவாகி-1ள 4காதார
ம56வ உதிேயாகத8 பிாி#க1 யாைவ
எபைத-;

(iii)

இரதினாி மாவடதி காச ேநாயாள8
கE9 ேதைவயான ம56வ வசதிகைள
வழ:9வத 9
அைம4
ேம ெகா1E
நடவ/ைகக1 யாைவ எபைத-;

அவ8 இ சைப9 அறிவி+பாரா?

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා
(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)

(ஆ) இேற, ஏ?

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ආklව දාන., ඉතාම: ඉSම*/ දළ ෙක>. පතS
ඉAQප: කර/න.

ග/ jෙ6ෂ් xණවධන මහතා
(மாமி

ம56வ

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous
Medicine:
(a)

திேனB ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Will he inform this House(i)

the total number of Tuberculosis patients
that have been reported from the Ratnapura
District from the year 2010 to date;

(ii)

the names of MOH Divisions from which
the aforesaid patients have been reported;
and

(iii)

of the measures that will be taken by the
Ministry to provide healthcare facilities that
are necessary for the Tuberculosis patients
in the Ratnapura District?

පf ය අVG,ෙ, ඉඳලාම ආklව දාන.ෙවලා »යා.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා
(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම0ම/ලා 1G,ධ න. මට කර/නට ෙදයS නැහැ.
ආklව දාන.. We are ready.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

(b)

ෙබvෙහvම ස්0d.

iෂය ෙරI6ට ෛවද: පහzක ලබා 4ම:
රEනර jස්iකය

காச ேநாயாள க
ேதைவயான மவ
வசதிகைள வழ த: இரதினாி மாவட
PROVISION OF HEALTHCARE FACILITIES FOR
TUBERCULOSIS PATIENTS: RATNAPURA DISTRICT

257/’18

5. ග/ ෙහgෂා6 !තානෙ& මහතා

If not, why?

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා (ෙස0ඛ:,
ෙපIෂණ හා ෙ1 ය ෛවද: අමාත:.මා)
(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன
;காதார, ேபாசைண ம01 ;ேதச ம2(வ அைம*ச)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, එම gශ්නයට
ෙමෙස2d.
(අ)

(i)

(மாமி ேஹசா விதானேக)

ව+ෂය

ෙරÒ/ සංඛ'ාව

(The Hon. Heshan Withanage)

2010

607

2011

569

2012

536

2013

585

2014

557

2015

566

2016

484

2017

507

2018

201

ෙසºඛ', ෙපෂණ හා ෙ,ය ෛවද' අමාත'0මාෙග/ ඇ
gශ්නය - (1):
(අ)
(i) 2010 ව+ෂෙc )ට ෙ. දSවා ර:නÄර
Aස්CSකෙc වා+තා a ඇ Sෂය ෙරÒ/
සංඛ'ාව ෙකvපමණද;
(ii) එම ෙරÒ/ වා+තා ෙසºඛ' ෛවද' *ලධාQ
ෙකv²ඨාස කවෙ+ද;
(iii) ර:නÄර Aස්CSකෙc Sෂය ෙරÒ/ට අවශ'
ෛවද' පහfක. ලබා ?මට අමාත'ාංශය ගM
ලබන යවර කවෙ+ද;
ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනvඑෙස2 න., ඒ ම/ද?

-

#0ර
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(ii)

1.

ර:නÄර gාෙ,ය සභාව

2.

ර:නÄර නගර සභාව

3.

පැFමlFල

4.

කහව:ත

5.

ෙකvෙළv/න

6.

බල/ෙගvඩ

7.

ඇහැ#යෙගvඩ

8.

කලවාන

9.

*1ගල

10. ෙගvඩකෙවළ
11. ඇළපාත
12. වැ#ෙගෙපvළ
13. ඉÔFෙ«
14. ඕපනායක
15. අයගම
16. QඇFල
17. ඇÕ- »ය
18. PG1ට
(iii)
Sෂය ෙරÒ/ට gකාර ම සඳහා ළය
Æ:සාගාරය ර:නÄර මහ ෙරහල ආස/නෙc
ටා ඇත.
Sෂය ෙරග *+ණය, gකාරය හා Àක බලා
ගැ¯ම සඳහා ර:නÄර මහ ෙරහෙF ෙස2වය
කරන
ළය
ෙරග
#බඳ
1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරයාෙ< දායක:වය ලබා ?ම )^ ෙ.
ළය ෙරහලට අMබ,ධව Sෂය ෙරÒ/ෙ<
පහfව සඳහා ශාඛා සායන කහව:ත, බලංෙගvඩ,
ඇÕ- »ය, කලවාන, ඇහැ-යෙගvඩ ආයතනවල
පව:වාෙගන යM ලැෙ].
Aස්CS Sෂය ෙරග ම+දන සායන, Aස්CS Sෂය
ෙරග ම+දන ෛවද' *ලධාQෙයP යටෙ:
පාලනය ෙ. එම සායනෙය ෛවද' *ලධාQ/,
ෙහද *ලධාQ/, මහජන ෙසºඛ' පSෂකවG/,
මහජන
ෙසºඛ'
රසායනාගාර
ÖF8/,
ඖෂධෙ?/, ඖෂධ සංෙයජකd/, 1රණ
ÖF8/ හා සහායක ෙස2වකd/ෙග/ සම/1ත
ෙ. ඔV/ ෙරග *ශ්චය, ෙරග gකාර සඳහා
ෙරÒ/ Àක බලා ගැ¯ම #බඳව මනා ÄÅවS
ලබා ඇත.
ෙරÒ/ෙ< පහfව සඳහා ර:නÄර මහ ෙරහල,
කහව:ත, කලවාන, ඇÕ- »ය, QඇFල,
ෙගvඩකෙවල, ඇහැ-යෙගvඩ ෙරහF සහ
PG1ට බ/ධනාගාරය යන
ආයතනවල
ෙසම පටල පSෂණ මධ'ස්ථාන >වා ඇත.

ඊට අමතරව ව0 ආ±තව, ෙපº,ග-ක ආයතනවල
Sෂය ෙරග හ¬නා ගැ¯ෙ. හා දැMව: ෙ.
වැඩසටහ/ වසර Äරාම bයා:මක ම )^
ෙකෙ+.
හ¬නා ග: Sෂය ෙරÒ/ට gකාර ම,
ෙසºඛ' අධ'ාපනය ලබා ?ම සහ පf 1පර.
ම, මාස හෙc )ට අVG,ද දSවා bයා:මක
ෙ. Sෂය ෙරÒ/ෙ< ආ±තය/ පSෂා කර
Sෂය ෙරග වැළÌ ෙනvමැ අය පf 1පර. ම
*) පQA )^ ෙකෙ+.
ර:නÄර Aස්CSකෙc පAංÆ අ¦/ හ¬නා ග:
ෙරÒ/ -යාපAංÆ ම ෛද*කව )^ ෙකෙ+.
gකාර පැහැර හQන ෙරÒ/ ෙසvයාෙගන
නැවත gකාර ම )^ ෙ.
බÅ ඖෂධ gෙරධක Sෂය ෙරÒ/ට gකාර
ම සහ ඖෂධ *සා ඇ වන සංÙලතා *සා
ෙරÒ/ ඇහැ-යෙගvඩ ෙරහෙF ෙරහFගත
කර gකාර ම )^ ෙකෙ+.
Sෂය ෙරÒ/ සඳහා සමාජ ෙස2වා අරEදෙල/
ලැෙබන G යF 500 EදලS ෙරÒ/ට ලබා
ගැ¯ම සඳහා අදාළ *+ෙ,ශය ෙමම අමාත'ාංශය
ම/ ලබා ෙ,.
(ආ) පැන ෙනvනÇ.

ග/ ෙහgෂා6 !තානෙ& මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Heshan Withanage)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, සා+ථක #0රS ලබා ?ම
ස.බ/ධෙය/ ගG ඇම0මාට ස්0ව/ත වනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මෙ< පළEවන අ0G
gශ්නය ෙමයd. මම ෙ. gශ්නය ෙයvE කර/න gධාන ෙහ20ව
ව/ෙ/, මම *ෙයජනය කරන රSවාන මැවරණ
ෙකv²ඨාසෙc, රSවාන gෙ,ශෙc ව0 ආ±තව ෙ. ෙරගය ය.
වැ¹aමS jමd. ගG ඇම0ම*, ඔබ0මා ෙමම අමාත'ාංශය
භාර ග:තාට පfව එය gශතා:මක අlaමS ණ:, අෙ«
gෙ,ශෙc ෙ. ෙරÒ ත::වය ස එසaමS ෙබන *සා ෙ.
ෙවMෙව/ අවශ' පහfක. සපය/න ෙරහFවල ඒ පහfක.
»ක නැහැ. මම *ෙයජනය කරන පළාෙ: පළා: ෙරහF
0නS ෙබනවා. ෙගvඩකෙවල ෙරහල, ර.මල ෙරහල සහ
රSවාන ෙරහල යන ෙ. ෙරහF 0නම පළා: ෙරහF. ෙ.
ෙරහFවල ෙ. ෙරගයට වාෙ<ම -ක ෙසºඛ' පහfක. ?ම
සඳහා අවශ' පහfක.ව: නැහැ. ල/ රථ ගැන යනවා න.,
ෙගvඩකෙවල වැ* ෙරහFවල අVG^ 20කට, 25කට වඩා පැර!
ල/ රථ ෙබ/ෙ/.

ඒ ඒ gෙ,ශවල )»න සැක කටI0 ෙරÒ/ එම
ෙසම පටල පSෂණ මධ'ස්ථාන ෙවත ෙයvE
ෙම/ Sෂය ෙරÒ/ ඉSම*/ හ¬නාෙගන
gකාර ලබා ෙ,.

මම ෙ. කාරණය ඔබ0මාෙ< අවධානයට ෙයvE කර/න
කැමැd. ෙ. පළා: ෙරහFවල gශ්නයට gධාන ෙහ20ව තමd
ගG ඇම0ම*, සබරගEව පළාෙ: පළා: මහ ඇමවරයා
පළා: ෙසºඛ' අමාත'වරයා 1යට, රජෙය/ ලබා ෙදන )ය¦ම
ස.ප: »ක කෑගFලට ලබා ?ම. ඒ *සා අද වන 1ට ර:නÄර
Aස්CSකයට ලබා ෙදන පහfක. අවම ම²ටමක ෙබ/ෙ/. ඒ
*සා ෙමය සමපාත කර/න අමාත'ාංශය 1යට ය. යවරS
ග/න Ä¥ව/ද?

සෘØ *Sෂණ gකාර Uමය යටෙ: ෙරÒ/ට
ආස/නතම gකාර මධ'ස්ථානව-/ ඖෂධ
ලබා ?ම )^ ෙ.

ගG ඇම0ම*, මධ'ම රජය ම/ පාලනය වන
ෙරහFවලට අවශ' පහfක. Vවමනා gමාණයට: වඩා ඔබ0මා
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පා+-ෙ./0ව

[ගG ෙහ2ෂා/ 1තානෙ< මහතා]

ලබා ? ෙබනවා. ෙ. පළා: ෙරහFවල ෙබන ගැට¦ව
ෙවMෙව/ Pමන යවරS ග/න බලාෙපvෙරv:0 වනවාද යා
මම දැනග/න කැමැd.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබ0මා යන රSවාන gෙ,ශෙc Sෂය ෙරÒ/ හ¬නා
ෙගන නැහැ. හැබැd, ෙගvඩකෙවල gෙ,ශෙc එම ෙරගය
ෙබනවා. අෙනS කාරණය, පළා: සභා යලා බල/ෙ/
නැව, ර:නÄර Aස්CSකෙc ෙරහF )යFලටම මම EදF
ෙව/ කරලාd ෙබ/ෙ/.
පළා: සභා ෙරහFවලට 2016 ? මෙ< EදFව-/ G යF
´-යන 3S ^/නා; ඊට පස්ෙස2 2017 ? G යF ´-යන 5S
^/නා. ඒ *සා පළා: සභා ෙරහFවලට අ EදF ෙව/ මS
කර/ෙ/ නැහැ. අදාළ පළා: සභා ඇමවGM: එSක සාක`ඡා
කරලා මාස 0නකට වරS අ ඒ අවශ' ෙ,වF ලබා ෙදනවා.
ල/ රථ 650S දැනට ලංකාවට එ/ පවනවා, ෙකvට)/
ෙකvටස. ල/ රථ අවශ' ෙරහF )යFලම අ දැ/ හ¬නා
ෙගන ෙබනවා. අ එම ල/ රථ 650ම ෙගනැFලා, ෙ+Úය
අමාත'ාංශය යටෙ: ෙබන ෙරහFවලට:, පළා: සභා යටෙ:
ෙබන ෙරහFවලට: අවශ' ල/ රථ )යFල ලබන අVG,ද
මැද වනෙකvට
ලබා ෙදනවා. ගG ම/K0ම*, ඔබ0මා
*ෙයජනය කරන පළාතට අදාළ ෙරහFවල තව: ෙමvනවා
ෙහ අl පාlක. ෙබනවාද යලා ඔබ0මාට ය/න Ä¥ව/
න. අ
ඒ ගැන ෙසvයා බල/න.. පළා: ෙසºඛ'
අමාත'ාංශෙය/ ?ලා ෙබන අl පාl සකස් ෙ. වැඩ
#ෙවළ අ දැ/ කර ෙගන යනවා. ෙමvකද, ටÄ පළා: මහ
ඇමවරයා: එSක මම දවසS Äරාම ඔය හැම ෙරහලකටම
ගම/ කළා. එෙලස Fලා ෙසvයා බලා, ඒ අlපාl )යFලම
හද/න අවශ' EදF ෙව/ කළා.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගG ඇම0ම*, SAITM ෙරහල ස.බ/ධෙය/ දැ/ ම0
ෙවලා ෙබන ත::වය ස.බ/ධෙයMd මම අහ/ෙ/.
ඔබ0මා:, ජනාප0මා: සහභා ෙවලා SAITM ෙරහල
ස.බ/ධෙය/ ෛ³පා+ශ්1ක 1fමS අ:ස/ කළා, ඒ
ආයතනෙc කාQ:වය, ෙසºඛ', ෙපෂණ හා ෙ,ය ෛවද'
අමාත'ාංශය සහ මහජන බැංPව අතෙ+. ඊට පස්ෙස2 ඒ ආයතනය
1)/ එS වරක Äව: ප: දැ/aමS දැ.මා, ඒ ෙරහල 1Tම
ස.බ/ධෙය/. එය ඔබ0මා: ද/නවා. දැ/ කැ´න² අMකාරක
සභාවS ප: කරලා ෙබනවා, ඒ ෙරහල නැවත ලංකා hව/
හEදා ෙරහලS බවට ප: කර ග/න. ගත
අVG,දS වැ*
කාලයS 0ළ? ෙ. ෙරහල )යයට 100S රජෙc ෙරහලSද,
එෙහම නැ:න. තවම: එ කාQ:වය ඒ අයට ෙබනවාද, ඒ
අයට ඕනෑම අවස්ථාවක ෙ. ෙරහල 1Pණ/න Ä¥ව/ද, එෙහම
නැ:න. එම ෙරහල ස.බ/ධෙය/ දැනට පවන ත::වය
ෙමvකSද යලා මම දැනග/න කැමැd.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ෙරහල දැනට පව/ෙ/ ත*කරම රජෙc ෙරහලS
1යටd. අ
ඒ ෙරහල: පව:වා ෙගන ය/ෙ/
ජයව+ධනÄර මහ ෙරහල පව:වා ෙගන යන 1යට අධ'Sෂ
මkඩලයS ප:කර ෙගනd. ෙ. වනෙකvට රජෙc Eද¦: නැව
අ Aගටම ඒ ෙරහල ඉතා ෙහvÛ/ පව:වා ෙගන යනවා. ෙමම
ෙරහල ස.බ/ධෙය/ තවම අවස/ වශෙය/ 1f.ගත කර
නැ *සා )ය¦ම ෙස2වකය/ ලබා ?ෙ. අපහfතාවS ෙබනවා.
ෙ. ස.බ/ධෙය/ අවස/ වශෙය/ 1f.ගත කළා න., අ
)ය¦ම ඇඳ/ සංඛ'ාව ස.+ණ කරනවා.
මම ය සෙc ලකාෙ )»ෙc නැහැ. ෙමvකද, ෙලක
ෙසºඛ' සං1ධානෙc කලා8ය Àස්aමට ය අවස්ථාෙ තමd ඔය
කැ´න² පCකාව ඉAQප: ෙවලා ෙබ/ෙ/. මම එෙහ2 )ට
අගමැ0මාට: කථා කළා. කථා කරලා ෙ. ෙරහල
ස.බ/ධෙය/ ඉAQ වැඩ කටI0 කර/ෙ/ ෙකvෙහvමද යන
එක ස.බ/ධෙය/ රජය 0#/ම තව: කැ´න² පCකාවS
ඉAQප: කර/න *යතd.

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙදෙව* අ0G gශ්නය මම
අහනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ෙමvකද ෙ. ෙරහල ඉතා වැදග:. අ බලාෙපvෙරv:0
ෙව/ෙ/ එම ෙරහල:, EFෙFQයාව ෙරහල: නැෙඟනරෙකvළඹ ÖSෂණ ෙරහල බවට ප: කර/නd. එතෙකvට KDU
එෙS වැ¹Äර )»න Öෂ්යය/ට: ඒ ෙරහෙF සාය*ක කටI0
අපට ලබා ෙද/න Ä¥ව/.

(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ෙහ2ෂා/ 1තානෙ< ම/K0මා ඒ සඳහා ඉඩ ෙදනවාද?

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ග/ ෙහgෂා6 !තානෙ& මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Heshan Withanage)

ඔ.

(The Hon. Deputy Speaker)

ෙබvෙහvම ස්0d.
gශ්න අංක 6-414/'18-(1), ගG ආ+.එ.. ප,ම උදයශා/ත
hණෙස2කර මහතා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ග/ ආ. එ. ප1ම උදයශා6ත xණෙසgකර මහතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ගG (ෛවද') න-/ද ජයස්ස ම/K0මා.

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම එම gශ්නය අහනවා.

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

(மாமி

ஆ. எ. ப(ம உதயசா#த ணேசகர)
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ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා
(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අධ'ාපන අමාත'0මා
ෙවMෙව/ මා එම gශ්නයට #0ර ?ම සඳහා ස ෙදකක
කාලයS ඉFලා )»නවා.

(அ) (i)

Jைரேசாைல, லவிஜய நிலகாி மி
உ பதி
நிைலயதினா
ஏ ப"கிற
4 றாட மாசைடவைத 9ைறக உேதச கா
 த"+ைப நி8மாணிக ேம ெகா!"1ள
நடவ/ைக யாெதபைத-;

(ii)

கா  த"+ இைமயினா மி உ பதி
நிைலயைத Lழ#1ள பிரேதசதி வாMகிற
விவசாயிக1 பாாிய சிரம:கE9 உ1ளாகி-1
ளன8 எபைத அறிவாரா எபைத-;

(iii)

கா  த"+ைப நி8மாணித ஆரபிக+
ப" திகதி யாெதபைத-;

'ශ්නය ම. jනක4 ඉjOපE bcමට ෙයIග කරන ල4.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

gශ්න අංක 7-463/'18-(1), ගG ´මF ර:නායක මහතා [සභා ග+භය 0ළ නැත.]

அவ8 9றி+பி"வாரா?

gශ්න අංක 8-468/'18-(2), ගG ච/ද 1ෙN)Q මහතා -[සභා

(ஆ) (i)

ேம ப/ மி உ பதி நிைலய வளவிN1
சாப
9விக+"வைத
த"க
ேம
ெகா1ள+ப" நடவ/ைக யாெதபைத-;

(ii)

மி உ பதி நிைலயதிA576 ெவௗிேய 
சாப காரணமாக பயி8க1 அழிவைட761ள
விவசாயிகE9 ெச0த+பட இழ+O"
ெதாைக எCவளெவபைத-;

ග+භය 0ළ නැත.]

ෙනරෙචIෙP, ලi!ජය ගP අ/ බලාගාරය :
පOසර හාය අවම bcම

ைர ேசாைல, ல விஜய நில காி மி#
உ%பதி நிைலய: '%றாட மாசைடவைத
ைறத
LAKVIJAYA COAL POWER PLANT, NOROCHCHOLAI :
MINIMIZING ENVIRONMENTAL DAMAGE

அவ8 9றி+பி"வாரா?
(இ) (i)

ேம ப/ மி உ பதி நிைலயதி 9
ெச0ப/யான
4 றாட
பா6கா+
உாிம+பதிர இ5கிறதா எபைத-;

488/’18
9. ග/ ෙහiට අහා` මහතා

(மாமி ெஹட அ4ஹாமி)

(ii)

அC#ாிம+பதிர
யாெதபைத-;

(iii)

அC#ாிம+பதிரதி கால
திகதி யாெதபைத-;

(iv)

9றித உாிம+பதிரதி 9றி+பிட+ப"1ள
நிப7தைனகைள நிைறேவ ற தவறியைம
கான ெபா +ைப இல:ைக மிசார சைப
ஏ ெகா1கிறதா எபைத-;

(The Hon. Hector Appuhamy)

1^-බල හා Äන+ජන¯ය බලශS අමාත'0මාෙග/ ඇ
gශ්නය - (2):
(අ)
(i) ෙනvර`ෙචෙF, ලS1ජය ගF අÜG බලාගාරය
ම/ )^වන පQසර හා*ය අවම ම සඳහා
ෙය6ත fළං ආවරණය ඉAමට ෙගන ඇ
යවර කවෙ+ද;
(ii) fළං ආවරණය ෙනvමැ aෙම/ බලාගාරය අවට
ව:වන ෙගva/ බලව: ^ෂ්කරතාවයකට ප:a
ඇ බව ද/ෙ/ද;
(iii) fළං ආවරණය ඉAම ආර.භ කරM ලබන
Aනය කවෙ+ද;
ය/න එ0මා සඳහ/ කර/ෙ/ද?
(ආ)

(i)

ෙමම බලාගාර Ýය 0ළ අ¥ ෙගvඩ ගැiම
වැළැSaම සඳහා ග/නා යවර කවෙ+ද;

(ii)

බලාගාරෙය/ ට වන අ¥ ෙහ20ෙව/ වගා හා*
ෙගva/ට ෙගවා ඇ ව/A Eදල ෙකvපමණද;

(i)

ෙමම බලාගාරය සඳහා වලංh පාQසQක ආරSෂණ
බලප³යS ෙ]ද;

(ii)

එම බලප³ය *P: කළ Aනය කවෙ+ද;

(iii)

එY බලප³ෙc කාලය අවස/ වන Aනය කවෙ+ද;

(iv)

එY බලප³ෙc සඳහ/ ෙකv/ෙ,) ඉ> මට
අසම: aෙ. වගYම ලංකා 1^-බල මkඩලය
භාර ග/ෙ/ද;

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ඈ) ෙනvඑෙස2 න., ඒ ම/ද?

வழ:க+பட

திகதி

;/வைட-

அவ8 இசைப9 அறிவி+பாரா?
(ஈ)

இேற, ஏ?

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

Will he state(i)

the steps that have been taken to construct
the proposed wind shield for Norochcholai
Lakvijaya Coal Power Plant for minimizing
the damage caused to the environment by
the power plant;

(ii)

whether he is aware that the farmers living
in areas surrounding the power plant are
facing severe difficulties as there is no wind
shield for the power plant; and

(iii)

the date on which construction of the wind
shield will be commenced?

ය/න: එ0මා සඳහ/ කර/ෙ/ද?
(ඇ)

 6+பிகதக சதி அைமசைர

(b)

Will he also state(i)

the nature of the steps that will be taken to
prevent accumulation of ash in the
premises of the power plant; and
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[ගG ෙහSට+ අ«Äහා මහතා]

(ii)

(c)

(d)

බලශS අමාත', ගG රං6: )යඹලා »ය
මැ0මාෙ< gධාන:වෙය/ ආර.භ කළා. 2019
-ලබන අVG,ෙ,- à- මාසය වන1ට එ
වැඩකටI0 ස.+ණෙය/ම අවස/ කරනවා.
දැ/ වැඩ කටI0 ෙකෙර/ පවනවා. ගG
ම/K0ම*, ඔබ0මාට: එම Aස්CSකය
*ෙයජනය කරන අෙනS ගG ම/K0ම/ලා
සහ ඇම0ම/ලාට: 1ෙශ2ෂෙය/ ස්0ව/ත
ෙවනවා, ෙ. ස.බ/ධෙය/ දැS උන/^ව
#බඳව. ෙගvඩS බාධක මැ,ෙ, ෙ. කටI:ත
ඉSම*/ කර ග/න Ä¥ව/ Vෙk,
ඔබ0ම/ලාෙ< උන/^ව *සාd.

the amount of the compensation that has
been paid to the farmers whose cultivations
have been damaged due to the ash that is
emitted from the power plant?

Will he inform this House(i)

whether Norochcholai Plant has obtained a
valid environmental protection licence;

(ii)

if so, of the date on which the aforesaid
licence was issued;

(iii)

the date on which that licence will expire;
and

(iv)

whether the Ceylon Electricity Board will
undertake responsibility for the failure of
the power plant to fulfil the conditions
stipulated in that licence?

(ආ)

(i)

If not, why?

ග/ අhE . ෙපෙරා මහතා (!w2බල හා නජනය
බලශi% රාජ: අමාත:.මා)

(மாமி அஜி( C. ெபேரரா - மிவ? ம01
4பிக(தக சதி இராஜா5க அைம*ச)
(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and
Renewable Energy)

තවද, ෙ. වන1ට ෙගvඩ ගසා ඇ අ¥ ඉව: ම
සඳහා 2016 ව+ෂෙc? ෙයජනා කැඳවා  අතර,
එ? ඉAQප: ෙයජනා සහ අ¦/ ඉAQප:
කර ඇ ෙයජනා ද bයා:මක මට
බලාෙපvෙරv:0 ෙවනවා. ෙ. අMව එS
ආයතනයS Aනකට ෙටv/ 80S Àෙගන ෙගvස්
1ෙශ2 ත ගෙඩvF *ෂ්පාදන bයාව-යS 2018
සැ«තැ.බ+ මාසෙc? ආර.භ මට *යතd.
දැනට එම ආයතනෙc ඉA. කටI0 )^
ෙව/ පවනවා. තව: ආයතනයS Aනකට අ¥
ෙටv/ 650S බැ/ 2018 ෙදසැ.බ+ මස )ට
Àෙගන ෙගvස් එම 1ෙශ2 ත
ගෙඩvF
*ෂ්පාදනය ම සඳහා 1f. අ:ස/ කර
ෙබනවා. ඔV/ ෙ. සඳහා අවශ' වන ඉඩම ල?
ගැ¯ම සහ අවශ' පාQසQක අMමැය ලබාගැ¯ම
)^කර ෙබනවා.

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, 1^-බල හා Äන+ජන¯ය
බලශS අමාත'0මා ෙවMෙව/ මා එම gශ්නයට #0ර
ෙදනවා.
(අ)

(i)

ෙනvෙරv`ෙචෙF, ලS1ජය
ගF
අÜG
බලාගාරය ම/ )^වන පQසර හා*ය අවම ම
සඳහා ෙය6ත fළං ආවරණය #බඳව *)
තරගකා කා+ය ප»පා»යS අMගමනය කර/
ෙට/ඩ+ *P: කළා. ඒ ෙට/ඩ+ ඇගßෙම/
පfව 2018.02.05 Aන ලාෆ් ඉං6*යQ/ (Ä,)
සමාගම සහ ස/ෙක/ ක/ස්²රSෂ/ (Ä,)
සමාගම යන සමාග. ෙදෙක/ සැ^.ල: බ,ධ
යාපාරය -joint venture- ෙවත එම ව'ාපෘය
Qනමා
ෙබනවා.
ගG
*ෙයNය
කථානායක0ම*, ෙ. සඳහා ඉතා 1ශාල 1යදමS
යනවා. ෙ,ය සංරචකය වශෙය/ G යF
483,794,564S සහ 1ෙ,ය සංරචකය වශෙය/
ඇෙමQක/ ෙඩvල+ 1,485,068S වැය වනවා. ෙ.
ආවරණෙc Aග µට+ 1600d -ෙල µට+ 1.6S. උස µට+ 15S -අ¹ 50S පමණ- සහ පදනම
පළල µට+ 5S ෙවනවා. ඉතාම: ශSම:
ආවරණයS. ෙමම/ ඕනෑම දැ¹ fළඟකට,
Pණා>වකට ඔෙරv:0 ?ෙ. හැයාව ෙබනවා.
ෙනvෙරv`ෙචෙF ගF අÜG බලාගාරෙc අ¥ සහ
ගF අÜG ගබඩා කර ඇ 1ශාල Ýය හතර
පැ:ෙත/ම ස.+ණෙය/ම වට ෙවනවා.
එතෙකvට )ම ෙලස/ EÅ^ Åළඟ *සා ගF
අÜG Plව-/ ෙහ අ¥ව-/ හා*යS
ෙව/ෙ/ නැහැ. ක¥ පාට )I. ගF අÜG Pl
තමd ÅඟS හා*කර ත::වයS ඇ කෙළ2. ෙ.
fළං ආවරණය *සා ඒ ත::වය වැළැSෙවනවා.

(ii)

ඔ. අ ඒක දැනෙගන »යා. අ ඒකට ව/A
ෙගවා. ඒ *සා තමd ෙ. ඉA ම කෙළ2.

(iii)

fළං ආවරණය ඉA ෙ. කටI0 2018 Ø*
මාසෙc 20වැ* දා 1^-බල හා Äන+ජන¯ය

ෙ. වන 1ට අ¥ බැහැර ම සඳහා නැවත
ෙට/ඩ+ කැඳවා නව ගැM.කGව/ සමඟ 1f.
අ:ස/ කර ඇත. 2018 මා+0 මස 01වන Aන )ට
නව ෙට/ඩරය අMව ගැM.කGව/ පස්ෙදනP
1)/ අ¥ Àෙගන යM ලබd. තව:
ගැM.කGවP Aනකට ෙටv/ 360S බැ/
2018.04.01 Aන )ට අ¥ Àෙගන යM ලබd. තවද,
Aනකට
ෙටv/
246S
බැ/
තව:
ගැM.කGවP 2018 මැd මස 01 Aන )ට අ¥
Àෙගන යM ලබd. ෙ. අMව බලාගාර Ýය 0ළ
ෙගvඩ ගැෙසන )ය¦ම අ¥ ඉහත ගැM.කGව/
ෙවත ලබා?මට හැයාව ලැj ෙ]. ඒ
ය/ෙ/, තව ^රට: ෙ.වා බලාගාර Ýය 0ළ
Àස්ව/ෙ/ නැහැ, ඉස්සර )^ Vණා වාෙ<.

(ඇ)

(ii)

බලාගාරෙය/ ට වන අ¥ *සා -ඇ:ත
වශෙය/ම අ¥ පමණS ෙනvෙවd, ගF අÜG
Pl: ට V බව අ දැ/ ද/නවා.- )^ V
හා*ය ෙගv1ජන ෙස2වා සහ කෘ ක+ම
ෙදපා+තෙ./0ව ම/ තSෙස2G කරවා,
G යF -යන 12.7S -G යF ලSෂ 127Sව/A වශෙය/ අ ෙගva/ට ෙගවා ෙබනවා.
ඉAQෙc? ය. හා*යS )^ Vව: අ ඒ සඳහා
ව/A ෙගව/න දාන..

(i)

ෙමම බලාගාරය සඳහා වලංh
ආරSෂණ බලප³යS ණා.

(ii)

එම බලප³ය අවසාන වතාවට *P: කෙළ2, 2016
Ø* මස 30 Aනd.

(iii)

එම බලප³ෙc වලංh කාලය 2017 Ø* මස 29
වන Aෙන/ අවස/ a ෙබනවා.

පාQසQක

එෙස2 අවස/ Vණාට පfව ඇ V ත::වය/
සලකා බලා 1ෙශ2ෂෙය/ම වයඹ පළා: සභාව
1)/ ෙකv/ෙ,) රාÖයS පැෙනවා. ඒ
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ෙකv/ෙ,) අMව අ
ඉ/නවා.

දැ/ කටI0 කර/

ගG ම/K0ම*, 2017.06.14වැ* දා වයඹ පළා:
පQසර අකාQය ෙවත ඉAQප: කළ ඉF¦. ප³ය
gකාරව ඉAQෙc? අප 1)/ කර ෙබන වැ¹
AI . සලකා බලප³ය ලැෙ]1ය යලා අ
අෙ«Sෂා කරනවා.
(iv)

අ දැ/ ඒ ඉAQප: කර  ෙකv/ෙ,)
)යFලම සÄරා ෙබනවා. ඒ *සා ෙ.
ෙමvෙහvෙ: පQසර ÊෂණයS )^ ෙනvවන බව අ
ය/න කැමැd.

(ඇ) අදාළ ෙනvෙ.
ෙ. gශ්නය ඇÅවාට ඔබ0මාට ෙබvෙහvම ස්0d.

ග/ ෙහiට අහා` මහතා

(மாமி ெஹட அ4ஹாமி)
(The Hon. Hector Appuhamy)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ගG රාජ' අමාත'0මා ලබා
^/ #0ර ස.බ/ධෙය/ ස්0ව/ත ෙවනවා. Ä:තලම
Aස්CSකෙc කF »ය ය/ෙ/ ඉතාම f/දර gෙ,ශයS. ඒ
වාෙ<ම කෘ ක+මා/තය සහ ¶වර ක+මා/තය පව:වා ෙගන
යන gෙ,ශයS. ෙනvෙරv`ෙචෙF 1^- බලාගාරෙc වැඩ
#ෙවළ ස.බ/ධෙය/ ඒ ජනතාවට gශ්න රාÖයS ණා.
ඒකට *) 1ස¬මS ලබා ?ම ස.බ/ධව ඔබ0මාට ස්0ව/ත
ෙවනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මෙ< පළEවැ* අ0G
gශ්නය මම අහනවා. ෙ. 1^- බලාගාරෙය/ ඉව: වන ගFඅÜG
අං¸ අතකර නැහැd යලා වා+තාවS ෙද/න යලා අ
ඉF¦වා. ෙමvකද, ඒවා අතකර නැහැd යලා වා+තාවS
^/ෙනv: අපට වැදග: ෙවනවා. දැනට ෙ. ගF සෑ?ම සඳහා áන
සමාග. ෙදකS තමd ඇ1Fලා ෙබ/ෙ/. හැබැd,
Aස්CSකයS හැ»යට අපට gාෙ,ය සභා ම²ට/ පාරවFවලට
තාර දැµම සඳහා ෙ.වා පා1`Æ කර/න Ä¥ව/ ෙවනවා. ඒ
සඳහා: ෙ.වා f^fd යලා ෙගvඩS ෙදෙනS සාක`ඡා කර
ෙබනවා. ඒ *සා ෙ.වා පQසරය ස.බ/ධෙය/, එෙහම
නැ:න. ජනතාවෙ< 1තයට අතකර ද නැ,ද යලා ය. )
ආකාරය/ වා+තාවS - සහකයS- ෙද/න Ä¥ව/ න. අෙ«
Aස්CSකය 0ළ සංව+ධනයට ෙ.වා ඉතාම:ම ඉවහF ෙවd. ඒ
හා සමානවම ෙ. ෙබන gශ්නයට: #0රS ලැෙබd. ෙමvකද,
µට වඩා gමාණයS ෙ.වා ල? ගැ¯ම කරd.

ග/ අhE . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி( C. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙමම අ¥ ස.බ/ධෙය/
1»/ 1ට පSෂණ ගණනාවS කර ෙබනවා. ලංකා ගF අÜG
සමාගම 1)M: ෙ.වා ගෙඩvF *ෂ්පාදනය සඳහා භා1තා මට
Ä¥ව/ද යන කාරණය ස.බ/ධෙය/ පSෂණ කටI0 කර
ෙබනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, එ0මා ඉF_මS කෙළv:,
දැනට අප කර ෙබන පSෂණවල gඵල එ0මාට ලබා ෙද/න
Ä¥ව/. ඒ සඳහා -ãත ඉF_මS කර/න, ගG ම/K0මා.
ගF අÜG අ¥, ෙලකය Äරාම මා+ග සංව+ධන කටI0 සඳහා
ෙයvදා ග/නවා; මා+ග ෙගvඩ මට ෙයvදා ග/නවා. ඒ වාෙ<ම,
ෙකv/¤² ආ±ත කටI0වලට ෙයvදා ග/නවා. ඒ #බඳ )ම
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සැකයS නැහැ. ඒ අ¥ එ#යට ෙද/න Ä¥ව/ද යන කාරණය
ගැන අපට )ම gශ්නයS නැහැ. අ ඒකට දාන.. පළා:
පාලන ආයතන සහ අෙනP: ආයතන තම/ෙ< කටI0 කර,?
අවශ' ව/ෙ/ එම අ¥ ෙසºඛ' ආරS තd යන සහකය න.,
දැනට ෙබන පSෂණ වා+තා ලබා ෙද/න අප දාන..

ග/ ෙහiට අහා` මහතා

(மாமி ெஹட அ4ஹாமி)
(The Hon. Hector Appuhamy)

ගG රාජ' අමාත'0ම*, ඔබ0මාට ෙබvෙහvම ස්0d. එම
වැඩ #ෙවළ කරෙගන ෙයv: එය ඉතාම සා+ථක ෙ1. ගG
ඇම0ම*, එම ෙගva/ට ව/A ෙගaෙ.? 1ශාල gශ්නයS
ම0ෙවලා ෙබනවා. ෙමvකද, ළඟම )»න ෙගva/ට *)
ආකාරෙය/ ව/A EදF හ.බ ෙවලා නැහැ. ඊට පQබාර
කkඩායමකට තමd ඒ EදF / ෙබ/ෙ/. ඒ #බඳව
පSෂණයS කර/න යන ෙයජනාව ඔබ0මාට කරන ගම/,
මම ෙදවන අ0G gශ්නය අහනවා.
ගG රාජ' අමාත'0ම*, ෙමවැ* ක+මා/තශාලාවS
E/දලෙ. >ව/න යා. ඉඩමS අරෙගන අවශ' ඒ )ය¦
කටI0 කළා. හැබැd, ජනතාවෙ< 1ෙරධය *සා එය වහ/න
),ධ Vණා. නE:, බලාගාරය ඇ0ෙළ2 එක ස්ථානයක නැවත
ගෙඩvF *පදaම කරන බවට ෙතvර0G ලැj ෙබනවා. ඒ
ගෙඩvF *පදaම #බඳව ෙතvර0G යවා බැ¦වාම මට
ෙපMණා, ඒ ගෙඩvF *පදaම ඉතාම සා+ථකd යලා. එය ඉතා
සා+ථකd යා තමd මා: 1ශ්වාස කර/ෙ/. අෙනS රටවල
ෙබන 1ස්තර මම අ/ත+ජාලය හරහා බැ¦වා. ඒ 1ස්තර
බැ¦වාම ෙපෙනනවා, එ සා+ථක:වයS ෙබනවා යලා.
නE:, බලාගාරය අසලම ඒ කටI:ත කර/න යාම නැවත
1ෙරධතාවS මට ඇ1: ෙබනවා, ඒ සඳහා ජලය පා1`Æ ම
ස.බ/ධෙය/. මට 1ෙරධතාවS ඇ1: ෙබ/ෙ/, මා Aස්CS
ස.බ/¶කරණ ක>ෙ සභාපවරයා වන *සාd. ඒ කටI:ත
සඳහා ජලය 1ශාල gමාණයS පා1`Æ කරනවා. එෙස2 ජලය
පා1`Æ ෙම/ ඒ gෙ,ශෙc ජල උFප: »ක ෙඳනවාය
යලා gශ්නයS ම0ෙවලා ෙබනවා. ෙමvකද, ඒ gෙ,ශය
ෙගv1තැ/ කරන gෙ,ශයS *සා. හැබැd, මට දැනග/න
ලැණා, EÅ^ ජලය Q)^ කරලා ඒ වැඩ #ෙවළට ග/නවා
යලා. ෙ. ස.බ/ධෙය/ ෙහvඳ #0රS ^/ෙනv:, මාධ'ය:
ඒ #0ර අද gචාරය කෙළv: මම තනවා ඉතාම වැදග: ෙවd
යලා. ඒ gෙ,ශෙc ජනතාව ෙමයට #0රS අෙ«Sෂාෙව/
ෙ. ෙවලාෙ බලාෙගන ඉ/නවා.

ග/ අhE . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி( C. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, කG *) ෙලස
ෙනvදැ¯ම:,
11ධ
Ä,ගලය/
ෙ,ශපාල*කව
සහ
,ෙශසහගතව ඉAQප: කරන, gචාරය කරන කG: *සා
තමd ෙ. ත::වය ම0 ෙවලා ෙබ/ෙ/.
අෙ« අමාත'ාංශය යටෙ: ෙබන ලංකා ගF අÜG සමාගම
එම අ¥ ෙකv/¤² ගF *ෂ්පාදනයට f^fද, නැ,ද යන
කාරණය පSෂා කළා; 1ද'ා:මක වා+තා සකස් කළා. ඒ *සා
අපට ඒ ගැන )ම සැකයS ෙk නැහැ. E/දලම gෙ,ශෙc
ජනතාව *) ෙලස කG දැන ග:තා න., ඒ gෙ,ශයට ව»නා
ක+මා/තයS  ෙවනවා. දැ/ අ අවසානෙc °රණය කළා,
අෙ« පQäයට ආස/න ස්ථානයS 0ළම එම ෙකv/¤² ගF
හද/න. ෙමvකද, ඒ gෙ,ශෙc ජනතාව අකැමැ ෙ,වF කර/න
Fලා gශ්න ඇ කර/න අ කැමැ නැ *සා. හැබැd,
Ýගත ජලය භා1ත ෙම/ වගා කටI0වලට ය. ආකාරයක
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[ගG අ6: 8. ෙපෙ+රා මහතා]

(ii)

එෙස2 න., දැනට වPගl ෙරÒ/ හEa ඇ
gාෙ,ය ෙFක. ෙකv²ඨාස හා එම එS එS
gාෙ,ය ෙFක. ෙකv²ඨාසෙය/ වා+තා a ඇ
ෙරÒ/ සංඛ'ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/
ෙකvපමණද;

(iii)

2010 ව+ෂෙc )ට Ä:තලම හා PGණෑගල
Aස්CSකව-/ වා+තා
වPගl ෙරÒ/
සංඛ'ාව ෙකvපමණද;

(iv)

වයඹ පළාෙ: වPගl ෙරÒ/ට gකාර ලබා
ගැ¯ම සඳහා රජය 1)/ සලසා ඇ ෙසºඛ'
පහfක. කවෙ+ද;

(v)

වPගl ෙරÒ/ )»න පVFවල fබසාධනය
සඳහා අමාත'ාංශය ෙගන ඇ යවර කවෙ+ද;

හා*යS )^ ෙවනවා න., අ ඒ ගැන සංෙAd. ඒ #බඳව
ෙබන ගැට¦ ඉAQප: කර/න යලා අ ඉFලා )»නවා.
E/දලම ය/ෙ/ 1ශාල වශෙය/ ෙගv1තැ/ )^ වන
gෙ,ශයS. ඒ gෙ,ශෙc ෙගva/ට )ම හා*යS ෙව/න අ
ඉඩ ෙද/ෙ/ නැව ඒ ක+මා/තයට අවශ' ජලය අ 1කFප
Uමව-/ ලබා ග/නවා. ගG ම/K0ම*, ඔබ0මා ෙ.
බලාගාරය ඇ:තටම ඒ gෙ,ශෙc ජනතාවට ස.පතS 1යට
ත/න ව»නවා. අ¥ gශ්නය ණා. ඒ වාෙ<ම, ගF අÜG
ගබඩා ෙ. gශ්නයS ණා. µට අVG^ ගණනාවකට ක-/
බලාගාරය හතර වෙ²ට ආවරණ ඉA කළා න., ෙ. අ¥ gශ්නය
නතර කර/න ණා. නE:, අවාසනාවකට අ බලයට ප:
ෙවලා ෙහvයලා බලනෙතS එම කටI:ත )^ Vෙk නැහැ. එම
ආවරණයට පමණS අ 1ශාල EදලS -ඒ ය/ෙ/, G යF
ෙක» 60S 1තර- 1යද. කරනවා. ෙ. gශ්නෙc හැ»යට, ඒ
ආෙයජනය ව»නවා. ඒ gෙ,ශෙc ජනතාවට අ¥ සහ ගF අÜG
Plව-/ )^ වන හා*ය ලබන වසර මැද වනෙකvට
ස.+ණෙය/ නතර වනවා. ඒ ගැන අ )යයට )යයS වග
යනවා. අ බලාගාරය හතර වෙ²ම ආවරණය කරනවා. ඒ
වාෙ<ම Ýගත ජලයට හා* වන )ම ෙදයS ෙනvකරන බව අ
වග Yෙම/ යනවා.

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනvඑෙස2 න., ඒ ම/ද?

காதார, ேபாசைண ம ேதச மவ
அைமசைர ேகட வினா:
(அ) (i)

வடேம மாகாணதி சி நீரக ேநாH மிக
ேவகமாக பரவிவ5வைத அறிவாரா;

(ii)

ஆெமனி, த ேபா6 சி நீரக ேநாயாள8க1
இன:காண+ப"1ள பிரேதச ெசயலாள8
பிாி#க1 ம  அ7த ஒCெவா5 பிரேதச
ெசயலாள8
பிாிவி0
பதிவாகி-1ள
ேநாயாள8களி எ!ணிைக ெவCேவறாக
யா6;

(iii)

2010 ஆ ஆ!" ெதாடக தள ம

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

gශ්න අංක 10 - 538/'18 (1), ගG වාfෙ,ව නානායSකාර
මහතා.

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

95ணாக மாவட:களி
சி நீரக
ேநாயாள8களி
எCவள#;

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම එම gශ්නය අස.
(iv)

வடேம மாகாணதி சி நீரக ேநாயாள8
கE9 சிகிைச ெப வத காக அரசா:க
தினா வழ:க+ப"1ள 4காதார வசதிக1
யாைவ;

(v)

சி நீரக ேநாயாள8க1 உ1ள 9"ப:களி
நலாிகாக
அைம4
எ"61ள
நடவ/ைக யா6;

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ක+මා/ත හා වා!ජ
කටI0 අමාත'0මා ෙවMෙව/ මා එම gශ්නයට #0ර ?ම
සඳහා ස ෙදකS කF ඉFලා )»නවා.

'ශ්නය ම. jනක4 ඉjOපE bcමට ෙයIග කරන ල4.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

වයඹ පළාෙE වගB ෙරI6: !ස්තර

வடேம மாகாணதி*+ள சி,நீரக
ேநாயாள க+: விபர

எபைத அவ8 இ சைபயி அறிவி+பாரா?

(ஆ) இ!ேற#, ஏ!?
asked the Minister
Indigenous Medicine:
(a)

and

(ii)

if so, the Divisional Secretaries' Divisions
from which patients of kidney disease have
been found at present and the number of
patients that has been reported from each of
those Divisional Secretary's Division,
separately;

(iii)

the number of patients of kidney disease
reported from the Kurunegala and Puttalam
Districts from 2010;

(மாமி அேசாக பிாிய#த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

වයඹ පළාත 0ළ වPගl ෙරගය ඉතා ෙගෙය/
පැර යන බව ද/ෙ/ද;

Nutrition

that the kidney disease is spreading fast in
the North Western Province;

11. ග/ අෙශIක ය6ත මහතා

(i)

Health,

(i)

564/’18

(අ)

of

Will he inform this House -

KIDNEY PATIENTS IN NORTH WESTERN PROVINCE : DETAILS

ෙසºඛ', ෙපෂණ හා ෙ,ය ෛවද' අමාත'0මාෙග/ ඇ
gශ්නය - (1) :


பதிவாகி-1ள
எ!ணிைக
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(b)

(iv)

the health facilities arranged by the
Government for the patients of kidney
disease in the North Western Province to
obtain treatment; and

(v)

the measures taken by the Government for
the wellbeing of the families in which there
are patients of kidney disease?

2014 වනෙතS ෙතS ෙරÒ/ 1,431ෙදෙනS
ඉඳලා ෙබනවා. 2015? 716d, 2016? 618d,
2017? 447d. අද වන1ට එම gමාණය අl ෙවලා
ෙබනවා. 2018 à- ෙවනෙකvට 344 ෙදෙනS
වා+තා ෙවලා ෙබනවා.
Ä:තලම Aස්CSකෙc: *වැරA සංඛ'ාෙFඛන
´ලා නැහැ. අද වන1ට වා+තා a ෙබන
සංඛ'ාව 797d.

If not, why?

*

ෙමම ද:ත ෙසºඛ' ෙපෂණ හා ෙ,ය
ෛවද' අමාත'ාංශය 1)/ 2011 ව+ෂෙc
)ට පව:වා ෙගන යM ලබන අ¦/
-යාපAංÆ වන වPගl ෙරÒ/ #බඳ
ආෙSෂණ ප,ධෙය/ ලබා ග/නා ල?.

*

Ä:තලම Aස්CSකෙc 2017 වන ෙතS
ඉහත ද:ත ප,ධය bයා:මක ෙනv
බැ1/ *වැරA ෙතvර0රS ලබා ගැ¯මට
ෙනvහැ a ඇත.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මා එම gශ්නයට උ:තර
ෙදනවා.
(අ)

(i)

නැත.

(ii)

E¥ ඉහාසය Äරාම )ට අද දSවා වා+තා a
ෙබන සංඛ'ාව

'ාෙ1 ය ෙPක ෙකඨාසය
ෙපvF ගම
අඹ/ෙපvල

ෙරI6 සංඛ:ාව
1451
146

ෙකvෙබdගෙ/

88

*කවැර»ය

340

මහව

634

ෙකvටෙවෙහර

238

Qබාව

145

ආනමlව

157

කGවලගස්වැව

109

නා:ත/¹ය

91

නවග:ෙ:ගම

65

ආර`Æක²>ව

175

(iv)

PGණෑගල Aස්CSකය PGණෑගල පළා: මහ
ෙරහල හරහා වPගl ෙරග #බඳ 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරෙයPෙ< ෙස2වය ලැෙබන අතර, සායන
පහfක.වලට අමතරව Gර කා/^ ෙපරන
ය/³ 15/ ISත ඒකකය ෙරÒ/ 150කට
කා/^ ෙපරන පහfක. සපයd.
*කවැර»ය, ෙපvF ගම යන ෙරහFවල
වPගl ෙරÒ/ සඳහා සායන පහfක. සැපෙc.
*කවැර»ය, ෙපvF ගම යන ෙරහFවල කා/^
ෙපරන ය/³ 04 බැ/ ඇත. ෙ.වාd/ කා/^
ෙපරන පහfක. සපයd.
අ¦/ ගFගEව හා P-යා »ය යන ෙරහFවල
Gර කා/^ ෙපරන ඒකක ස්ථා ත කර ඇත.
ෙරÒ/ ෙපර හ¬නා ගැ¯ෙ. වැඩසටහන හරහා
2015 )ට gාෙ,ය ෙFක. ෙකv²ඨාසවල
Ä,ගලය/ 72,308 ෙදෙනS Gරෙc bය»*/
පSෂාවට ලSකර ඇත. ෙමම වැඩසටහන
ව+ෂය Äරාම bයා:මක ෙ.

මහවැව

16

දංෙකv>ව

28

වPගl ෙරගය සෑෙ, යැd අMමාන කරන
Ä,ගලය/ ගFගEව, *කවැර»ය, ෙපvF ගම
-ක
ෙරහFවල
කාdක
1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරෙයP ෙවත ෙයvE කරM ලැෙ].

මාද.ෙ«

45

Eතලම jස්iකය

කF »ය

40

මහPÔSකඩවල

55

Ä:තලම මහ ෙරහෙF Gර කා/^ ෙපරන
ඒකකයS අ¦/ ඉAම ආර.භ කර ඇත.
හලාවත -ක ෙරහෙF දැනට Gර කා/^
ෙපරන ය/³ 03S ස්ථා ත කර ඇත. ෙම
කටI0 2018? ආර.භ කර ඇත.

Ä:තලම

131

වනාත1F¦ව

51

E/දලම

69

පFලම

04

හලාවත

87

ෙව/න«Äව

97

(iii)

2014 වනෙතS PGණෑගල Aස්CSකෙc ඒ ඒ
gාෙ,ය ෙFක. ෙකv²ඨාසව-/ සංඛ'ාෙFඛන
හQයාකාරව අරෙගන ෙFඛනගත කරලා නැහැ.

වPගl ෙරÒ/ සඳහා ෙස2වා ෙමම ෙරහF
ෙදෙක කාdක 1ෙශ2ෂඥ ඒකකය 1)/ සපයd.
අවශ' න. ෙමම ෙරÒ/ PGණෑගල ෙරහෙF
වPගl ඒකකය ෙවත ෙයvE කරM ලැෙ].
2017 Ø- මස )ට bයා:මක වන වPගl ෙරගය
ෙපර හ¬නා ගැ¯ෙ. වැඩසටහ*/ ආනමlව,
කGවලගස්වැව හා ආර`Æක²>ව gාෙ,ය
ෙFක. ෙකv²ඨාසවල Ä,ගලය/ 5,399S
Gරෙc bය»*/ පSෂාවට ලSකර ඇත.
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පා+-ෙ./0ව

[ගG (ෛවද') රා6ත ෙස2නාර:න මහතා]

වයඹ පළාත 0ළ ෙසºඛ' ෛවද' *ලධාQ කා+ය
මkඩල හරහා වPගl ෙරග #බඳ දැMව:
ෙ. වැඩසටහ/ ග. ම²ට/ bයා:මක
කරM ලබd.
(v)

(ආ)

පfය රජය වPගl ෙරÒ/ සඳහා මසකට ^/
G යF 3,000 ?මනාව, G යF 5,000 දSවා වැ¹
කර ඇත.

පැන ෙනvනÇ.

ග/ අෙශIක ය6ත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய#த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, )ය¦ ෙතvර0G මැන1/
ෙගvM කරලා ?+ඝ, ස1ස්තරා:මක #0රS ලබා?ම #බඳව
E-/ම ගG ඇම0මාට ස්0ව/ත ෙවනවා.
ගG ඇම0ම*, Ä:තලම Aස්CSකයට පමණS ෙනvෙවd,
E¥ ලංකාවටම බලපාන ෙමම කාරණාව #බඳව ඔබ0මාෙ<
මැAහ:aම, ඔබ0මාෙ< දායක:වය ඉතාම වැදග: ෙවනවා.
1ෙශ2ෂෙය/ Ä:තලම Aස්CSකෙc හලාවත ආසනය 0ළ Gර
ෙපරණ ය/³ ස්ථා ත මට කටI0 ම #බඳව අෙ«
Aස්CSකෙc ජනතාව ෙවMෙව/ මම ඔබ0මාට ස්0ව/ත
ෙවනවා.
ගG ඇම0ම*, ෙකෙනS වPගl ෙරගයට ෙගv^G Vණාම
ඒ ෙරයා 1තරS ෙනvෙවd ඒ E¥ පVF සංස්ථාවම ´ඳ
වැෙටනවා. මම ඒක අ:දැYෙම/ ය/ෙ/. මෙ< තා:තා ය
ෙc: වPගl ෙරගය වැලÌ ?+ඝ කාලයS gකාර ගැ¯ෙම/
පfවd. ´Qඳට ෙරගය වැල¬ෙනv: ස්වායා සහ දGව/,
ස්වායාට ෙරගය වැළ¬ෙනv: ´Qඳ සහ දGව/ එම ෙරගය:
එSකම ඔ²> ෙවලා E¥ පVලම මැෙරනවා. ඒ ෙරයා ෙරහලට
ෙගනය/න, පSෂණ පව:ව/න, ඒ පSෂණවලට gකාර
ලබා ෙද/න ඒ අය සෑෙහන ෙවෙහසS දර/න අවශ'd. ෙ.
ෙරගයට ෙගv^G Vණාම ඒ ෙරයාෙ< ශරෙc සහ ෙFවල
ෙවනස්ක. දවස ගාෙ/, පැෙය/ පැය )^ ෙවනවා. ගG
ඇම0ම*, වPගl ෙරÒ/ ෙවMෙව/ ආධාර ලබාෙදන
Aස්CSකයS බවට පf ය කාලෙc Ä:තලම Aස්CSකය න.
ෙවලා ෙk නැහැ. ඔබ0මාෙ< අමාත'ාංශෙය/ දැ/ ඒ සඳහා
යවර අරෙගන ෙබනවාද ය/න මා ද/ෙ/ නැහැ. ඒ *සා
Ä¥ව/ න. Ä:තලම Aස්CSකය: ඊට ඇ0ළ: කර/න යා මා
ඉFලා )»නවා.
ඔබ0මා ෙ. රෙ² වPගl ෙරÒ/ ෙවMෙව/ ෙලvP
ෙස2වාවS කළ ගG ඇමවරෙයS. ගG ඇම0ම*, වPගl
ෙරයා ගැන පමණS ත/ෙ/ නැ0ව, ඒ පVF සංස්ථාව
ෙවMෙව/ ය. ) වැඩ #ෙවළS Aය: කර/න ඔබ
අමාත'ාංශය °/^වS අරෙගන ෙබනවාද යා මා දැනග/න
කැමැd.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG ම/K0ම*, කාරණා ෙදකS ෙබනවා. එS කාරණයS
තමd, ෙමම ෙරගය සඳහා අවශ' ඖෂධ. ෙරහFවල ඒ )ය¦
ෙරÒ/ සඳහා අවශ' ඖෂධ )^ ඟයS ෙනvමැව අද
ෙනvෙF ලැෙබනවා. ෙදවැ* කාරණය තමd, ෙමම ෙරගය
වැලÌ එSතරා අAයරකට ආවාම කළ I0 Gර කා/^කරණය.
මම අමාත'çරයට එනෙකvට පfය E¥ කාල පQ`ෙÏදෙc?ම
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Gර ෙපරණ ය/³ 228d ලංකාවට ෙගනැFලා ෙk. 2016
අVG,ෙ,? අ Gර ෙපරණ ය/³ 264S අරෙගන ලංකාව Äරා
ෙරහFවලට ලබා ^/නා. ඊට පස්ෙස2 හැම අVG,දකම වාෙ<
ෙදiය ගණනS ^/නා. ලබන අVG,ෙ, මැද 1තර ෙවනෙකvට
ලංකාෙ ෙරහFවලට අවශ' Gර ෙපරණ ය/³ ලබා?ෙ.
ව'ාපෘය අ අවස/ කරනවා.
ඒවා ජ+ම*ෙය/ ෙග/ව/ෙ/. ඒ වැඩ #ෙවළ bයා:මක
කර/න අපට ජ+ම*ෙය/ )යයට දශම හතක වැ* f¥
ෙපv-යකට ණය ආධාරයS ලැෙබනවා. එතෙකvට ඒක ස.+ණ
ෙවනවා. 0/වැ* එක තමd වPගl බ,ධ ම. මම ඇමවරයා
1යට වැඩ භාර ග/නෙකvට බ,ධ ෙ. වැඩ #ෙවළ
ෙk ඉතාම ම/දගාµ ත::වයකd. ලංකාෙ අVG,දකට
වPගl ෙරÒ/ 30S, 40S 1තර gමාණයකට තමd වPගl
බ,ධ ම )^ කෙළ2. අද අVG,දකට වPගl බ,ධ . 400
ඉSමවා / ෙබනවා. මම ය සෙc මහMවර ෙරහලට
යා. එ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද' හQස්ච/} මහ:මයාෙග/ මම
ඇÅවා, ය අVG,දට වPගl බ,ධ . YයS )^ කළාද
යලා. අSමා බ,ධ ම )^ කළ ෙරයා බල/න මා ඒ
වා²>වට ය අවස්ථාෙ එම ෛවද'වරයා මට වා, පfය
අVG,ෙ, එයා ත*ෙය/ )යයට වැ¹ gමාණයS වPගl බ,ධ
කරලා ෙබනවා යලා. ඒ ආකාරයට අද වන1ට වPගl බ,ධ
. gමාණය 1ශාල වශෙය/ වැ¹ කරලා ෙබනවා. වPගl
බ,ධ මට පහfක. සලසා ?ලා ෙබනවා. ඒ සඳහා ශල'
ෛවද'වG ප: කරලා ෙබනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ම අMරාධÄරය,
ෙපvෙළv/නGව වැ* එම ෙරගය උ:ස/නව ෙබන
gෙ,ශවලට ඒ පහfක. ලබා ?ලා ෙබනවා. ඇ:තටම අද ඒ
*සා තමd වPගl ෙරගය පැ යාම 1ශාල වශෙය/ පාලනය
ෙවලා ෙබ/ෙ/. 1ෙශ2ෂෙය/ උ0G මැද පළාත ඇ0ෙළ2. දැ/
මම ඔබ0මාට යÄ ආකාරයට වයඹ පළාෙ: Vණ: එSදහස්
හාර)ය ගණනකට  වPගl ෙරÒ/ සංඛ'ාව ය අVG,ද
වන ෙකvට හාර)ය ගණනකට අl ෙවලා ෙබනවා. ෙ. වැඩ
#ෙවළ අMව තමd ෙ. වන1ට අපට වPගl ෙරÒ/ gමාණය
අl කර ග/නට Ä¥ව/ ෙවලා ෙබ/ෙ/.

ග/ අෙශIක ය6ත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய#த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

මෙ< ෙදවැ* අ0G gශ්නය අෙ« න-/ද ජයස්ස
ම/K0මා අහනවා, ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*. ඊට ෙපර
ෙ. කාරණය #බඳව: මා සඳහ/ කර/න කැමැd. රෙ²ම
ජනතාව ෙ. ගැන දැනගත I0d. ෙ. රෙ² ෙම`චර ෙරÒ/
)»,? "fවසැQය" ව'ාපෘෙය/ jÄ *ස්f ෙරහFගත
කර/න අපට )^ ෙවලා ෙබනවා. ඒක අපරාධයS.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG න-/ද ජයස්ස ම/K0මා.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගG ඇම0ම*, අෙශක èය/ත ම/K0මා ෙ. කාරණය
ස.බ/ධෙය/ වයඹ පළාත ගැන අවධානය ෙයvE ම ව»නවා.
වPගl ෙරÒ/ E-/ම වා+තා ෙව/න පට/ ග:ෙ:
අMරාධÄර Aස්CSකෙය/. ඔබ0මා ඒක ද/නවා. අMරාධÄර
ප+ය/ත ෙරහFවල ෙ. වPගl ෙරÒ/ screen කරන එක
gමාදයS ෙවලා ෙබනවා, serum creatinine බලන machine
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එක ෙග/aම තව^රට: gමාද ෙවලා ෙබන *සා. මම ද/නා
හැ»යට Technical Evaluation Committee එෙS තමd gශ්නය
ෙබ/ෙ/. ඒ ෙගvFල/ ෙදපැ:තට ෙබAලා Iෙරපෙc
machine එක ෙගෙනනවාද, áන machine එක ෙගෙනනවාද
යලා කඹ ඇඳ ඇඳ ඉ/නවා. ඒක *සා ප+ය/ත ෙරහFවලට
එන ෙරÒ/ට ෙමය gශ්නයS ෙවලා ෙබනවා. ෙ.ක පළා:
සභාවට භාර ෙද/ෙ/ නැ0ව ජාක gශ්නයS හැ»යට සලකා
ෙ.කට ෙසºඛ' අමාත'ාංශෙය/ 1ස¬මS ෙද/ෙ/ ෙකvෙහvමද
යන එක මම දැන ග/න කැමැd.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එ gස.පාදන කටI0 ක-/ පළා: සභාවට භාර ?ලා
ණා. ඒෙS අවා) ෙදකS ෙබනවා. ෙමvකද, ඒ අය
gමාණා:මකව 1ශාල ල අl මS කරනවා. ඉස්සර 
Uමයට මධ'ම රජෙය/ ඔSෙකම එකට ග:තා න., ඒ
*ෂ්පාදකය/ එ ල 1ශාල gශතය/ අl කරනවා.
නE:, ඒ gශතය අl කර/ෙ/ නැහැ, කෑFෙල/, කෑFල
ෙට/ඩ+ එකට යනෙකvට. ඒ අMව මම ආපf °/^ කර ග:තා,
ෙ+Úය අමාත'ාංශය හරහා ෙ. කටI:ත කර/න. රාජ' ෙස2වෙc
ෙ+Úය අමාත'ාංශ gස.පාදනය තමd හැම අමාත'ාංශයකම ?+ඝ
කා_නව ෙබ/ෙ/. ස ෙදකකට පමණ ෙපර gස.පාදන
*ලධාQ/ ඔSෙකම ෙග/වලා මම ෙ. ගැන පැහැA- කළා.
ෙමvකද, මාස 0නහමාර/ gස.පාදන කටI0 අවස/ ෙ.
bයාව-ය #බඳව මම කැ´න² මkඩලයට කැ´න² පCකාවS
ඉAQප: කළා. ඒක #ග:තා. දැ/ එය bයා:මකd. නE:
*ලධාQ/ අ/ ඒක ඒ 1යට bයා:මක ෙව/ෙ/ නැහැ.
සමහර ෙවලාවට gස.පාදනයට ගතෙවන කාලපQ`ෙÏදය වැ¹d,
*ෂ්පාදකය/ එම උපකරණය *ෂ්පාදනය මට ගත කරන
කාලයට: වඩා. අ/මට ෙ. උපකරණ ග/ෙන: ෙපº,ග-ක
ෙරහලකට ඒ උපකරණ ග/න Eදලට: වඩා වැ¹ Eදලට.
ෙමvකද, gස.පාදනෙc? )^ ව/ෙ/ ගණ/ . දැ.මාම
අ/ම ගාණ බලලා ෙ/ කර/ෙ/. gස.පාදන bයාව-ය මාස
0නහමාර/ අවස/ කර/න ෙයජනා කළාම ආklව ඒක
#ග:තා. gස.පාදන ෙකvසම: #ග:තා. අවසාන ල
ග:තාම, ඒ ල ෙSවF මට: ඉඩ ලබා?ලා ෙබනවා. ඒ
තව: ල අl කර ග/න. ඒ අMව මාස 0නහමාරS ඇ0ළත ?
)ය¦ම gස.පාදනය/ අවස/ කර/න මම දැ/ *ෙයග කරලා
ෙබනවා. අ බලE, මම තන 1යට ඉAQෙc ? µට වඩා
ෙහvඳ ත::වයS ඇ ෙවd.

ග/ එස්. ~. l.මාරණ මහතා

(மாமி எ9.சீ. (மாரண)
(The Hon. S.C. Mutukumarana)

නැ| }ෙtය.

எதா.
rose.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ඇම0මා, ·ාµය ජනතාව අතර දැ/ මතයS ෙගvඩනැෙග/
පවනවා, ෙ. filtered ව0ර Aගටම ෙබvන එක ෙහvඳ නැහැ
යලා. මම ඇÅවා, ෙහ20ව ෙමvකSද යලා. එතෙකvට යනවා,
එම ෙපෙ. කටI:ත හQයටම )^ ෙව/ෙ/ නැ *සා filtered
ව0ර Aගටම පානය ෙම/ පf කාලෙc ? ෙවන: ෙරග
හැෙදනවා යලා. මම ඒක ෙදවතාවS, 0/වතාවS ඇÅවා. මා
ඉAQ ට?ම Ä,ගලෙයS filtered ව0ර ෙබ,?, #ෙඳ/ ෙගනා
ෙවන: ව0ර ´වා. ඔÅ ඒ ෙවලාෙ මට gකාශ කෙළ2 "filtered
ව0ර Aගටම jම වPගlවලට ෙහvඳ නැහැ" යලාd. සමාජය
අතර පැෙර/ පවන ෙ. මතය ඇ:තSද, ෙබvG මතයSද
යලා මම ඔබ0මාෙග/ දැන ග/න කැමැd.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මම න. අහලා නැහැ, ෙපරණයට ලS කරÄ ජලය නරකd
යලා. ඒක E¥ ෙලකෙc හැම තැනම භා1ත කරන
UමෙදයS. ෙමvකද, ඒ ෙපමට අවශ' iron වාෙ< ෙ,වF
ෙයvදලාd එය හද/ෙ/. එ ත::වය ෙසºඛ' අමාත'ාංශෙය/
පSෂා කරනවා. හැම *ෂ්පාදනයSම අෙ« ත::ව පාලක
ඒකකෙය/ බලලා තමd අMමත කර/ෙ/. ඒ *සා එ නරකS
නැහැ.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

gශ්න අංක 12-584/'18-(1), ගG 0ෂාර ඉ¬*F අමරෙස2න
මහතා - [සභා ග+භය 0ළ නැත.]
gශ්න අංක 13-1126/'18-(1), ගG 1මF aරවංශ මහතා -[සභා
ග+භය 0ළ නැත.]

ෙදවන වටය.

අ$කරණ හා බ6ධනාගාර '%සංස්කරණ
අමාත:වOය: කායාල සහ ෙප01ග2ක කාය
ම ඩලය

நீதி ம%, சிைற சாைலக+ ம,சீரைம.
அைம ச : அ*வலக ம%, பிரதிேயக.
பதவியணி

MINISTER OF JUSTICE AND PRISON REFORMS: OFFICES
AND PERSONAL STAFF
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7. ග/ මP රEනායක මහතා
(மாமி பிம- ர(நாயக)
(The Hon. Bimal Rathnayake)

අකරණ හා බ/ධනාගාර gසංස්කරණ අමාත'0යෙග/
ඇ gශ්නය - (1):
(අ)

(i)

අකරණ හා බ/ධනාගාර gසංස්කරණ
අමාත'වQයෙ< අමාත' කා+යාලවල - නය/
කවෙ+ද;

(ii)

එම කා+යාල ෙවMෙව/ P_ ෙහ බ^
ෙගව/ෙ/ න., එම මා)ක P_/බ^ Eදල
ෙකvපමණද;

(iii)

2015 ව+ෂෙc )ට 2017 ව+ෂය දSවා ෙගවා ඇ
E¥ P_/බ^ Eදල ෙකvපමණද;

(The Hon. Deputy Speaker)

ගG එස්.i. E0Pමාරණ ම/K0මා, ඔබ0මාෙ< gශ්නය
ෙමvකSද? ඔබ0මා අහ/න හද/ෙ/ අ0G gශ්නයS ද?

ග/ එස්. ~. l.මාරණ මහතා

(மாமி எ9.சீ. (மாரண)
(The Hon. S.C. Mutukumarana)

මට පැහැA- කර ගැ¯මS කර ග/න අවශ'd. ෙමය ව0ර
#බඳ gශ්නයS. එය: වPගl ෙරගයට ස.බ/ධd. ගG

ය/න එ0ය ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?

223

224

පා+-ෙ./0ව

[ගG ´මF ර:නායක මහතා]

(ආ)

(i)

අමාත'වQයෙ< ෙපº,ග-ක කා+ය මkඩලෙc
*ලධාQ/ සංඛ'ාව;

(ii)

එම ෙපº,ග-ක කා+ය මkඩලය සඳහා ෙව/කර
ඇ වාහන සංඛ'ාව;

(iii)

අමාත'වQය සඳහා ෙව/කර ඇ වාහන සංඛ'ාව;

ෙකvපමණ ද ය/න: එ0ය ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ඇ) ෙනvඑෙස2 න., ඒ ම/ද?

ග/ තලතා අ.ෙකIරල මහE`ය (අ$කරණ
බ6ධනාගාර '%සංස්කරණ අමාත:.`ය)

(மாமி (தி2மதி) தலதா அ(ேகாரல
சிைற*சாைலக ம1சீரைம4 அைம*ச)

நீதி அைமசாி அைம4 அ0வலக:களி
;கவாிக1 யாைவ எபைத-;

(ii)

அ7த அ0வலக:கEகாக வாடைக 9தைக
ெச0த+ப/ அ7த மாதா7த வாடைக/
9தைக ெதாைக எCவளெவபைத-;

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, එම gශ්නයට
සභාගත* කරනවා.

2015

-

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

(i)

අකරණ හා බ/ධනාගාර gසංස්කරණ අමාත'ාංශය,
උපQමාකරණ සංY+ණය, ෙකvළඹ 12.

(ii)

එම කා+යාල අමාත'ාංශ ෙගvඩනැFෙFම ටා ඇ
බැ1/ )^ P_ ෙහ බ^ EදF ෙගaමS )^ ෙනvෙ.

(iii)

පැන ෙනvනÇ.

(i)

ஆ) (i)

அ7த பிரதிேயக பதவியணி9 ஒ6க+பட
வாகன:களி எ!ணிைக யாெதபைத-;
அைமச5காக ஒ6க+ப"1ள வாகன:
களி எ!ணிைக யாெதபைத-;

(iii)

තන0ර

அவ8 இசைப9 அறிவி+பாரா?

01

ෙපº,ග-ක ෙFක.

01

02

ස.බ/¶කරණ ෙFක.

02

03

මාධ' ෙFක.

01

04

මහජන ස.බ/ධතා *ලධාQ

01

05

ෙපº,ග-ක සහකාර

01

06

කළමනාකරණ සහකාර

05

07

කා+යාල කා+ය සහායක

02

08

Qයැ^G

03

09

උපෙ,ශක

01

එක0ව

(ii)

05.

(iii)

03.

(இ) இேற, ஏ?

(ඇ) අදාළ ෙනvෙ.

asked the Minister of Justice and Prison Reforms:

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

(a)

(The Hon. Deputy Speaker)

(b)

(c)

Will she inform this House(i)

the addresses of Ministerial Offices of the
Minister of Justice and Prison Reforms;

(ii)

if rent or lease is paid for the said Offices,
the monthly rental/lease; and

(iii)

the total rent/lease paid from the year 2015
up to the year 2017?

Will she also inform this House(i)

the number of officials in the personal staff
of the Minister;

(ii)

the number of vehicles allocated for the said
personal staff; and

(iii)

the number of vehicles allocated to the
Minister?

If not, why?

*ලධාQ/
සංඛ'ාව

2017

அைமசாி
பிரதிேயக
பதவியணியி
உதிேயாகத8களி எ!ணிைக யாெத
பைத-;

(ii)

E¥ *ලධාQ/ සංඛ'ාව 17.
අM
අංකය

அவ8 இசைப9 அறிவி+பாரா?
(

#0ර මා

* සභාෙසය මත තබන ලද ,-.ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :

ஆ ஆ!" வைர ெச0த+
ப"1ள ெமாத வாடைக/ 9தைக ெதாைக
எCவளெவபைத-;

(iii)

நீதி ம01

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

நீதி ம  சிைறசாைலக1 ம சீரைம+ அைமசைர
ேகட வினா:
(அ) (i)

-

හා

17

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

gශ්න අංක 8-468/'18-(2), ගG ච/ද 1ෙN)Q මහතා.

ග/ ෙහiට අහා` මහතා

(மாமி ெஹட அ4ஹாமி)
(The Hon. Hector Appuhamy)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ගG ච/ද 1ෙN)Q මහතා
ෙවMෙව/ මා එම gශ්නය අහනවා.

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අධ'ාපන අමාත'0මා
ෙවMෙව/ මා එම gශ්නයට #0ර ?ම සඳහා ස ෙදකS කF
ඉFලා )»නවා.

'ශ්නය ම. jනක4 ඉjOපE bcමට ෙයIග කරන ල4.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.
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(ii)

ආබා$ත 4මනාව ලබා 4ම : වයඹ පළාත

அக0ன க

கான ெகா2.பன3: வடேம
மாகாண

(iii)

GRANTING OF DISABILITY ALLOWANCE: NORTH WESTERN
PROVINCE

(iv)

584/’18

12.ග/ ෙහiට අහා` මහතා (ග/ .ෂාර ඉ{P
අමරෙසgන මහතා ෙව3වට)

(மாமி ெஹட அ4ஹாமி
இ#னி- அமரேசன சாபாக)

-

மாமி ஷார

(The Hon. Hector Appuhamy on behalf of the Hon.
Thushara Indunil Amarasena)

සමාජ fබසාධන හා gාථක ක+මා/ත අමාත'0මාෙග/
ඇ gශ්නය - (1):
(අ)

ග/ දයා ගමෙ& මහතා (සමාජ zබසාධන හා 'ාථ`ක
කමා6ත අමාත:.මා)

(மாமி தயா கமேக
ைக(ெதாழி- அைம*ச)

-

சDக நலாி ம01 ஆரப

වයඹ පළාත 0ළ දැනට ආබාත ?මනාව ලබන
Ä,ගලය/ සංඛ'ාව ෙකvපමණද;

(ii)

එම සංඛ'ාව gාෙ,ය ෙFක. ෙකv²ඨාසය අMව
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකvපමණද;

(iii)

2015 ව+ෂෙc )ට 1ශාල QසS ආබාත ?මනාව
ලබා ගැ¯ම සඳහා ෙපvෙරv:0 ෙFඛනෙc )»න
බව ද/ෙ/ද;

* සභාෙසය මත තබන ලද ,-.ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :

ෙපvෙරv:0 ෙFඛනෙc Ah කාලයS ÀÌ )»න
Qසට ආබාත ?මනාව ලබා?මට අමාත'ාංශය
ගM ලබන යවර කවෙ+ද;

(අ)

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනvඑෙස2 න., ඒ ම/ද?

சக நலாி ம
அைமசைர ேகட வினா:
அ) (i)



ஆரப

ைகெதாழி

வடேம
மாகாணதி
த ேபா6
அ:கRன8கEகான
ெகா"+பனவிைன+
ெப 
ஆகளி
எ!ணிைக
எCவளெவபைத-;
பிரேதச ெசயலாள8 பிாி#க1 அ/+பைடயி
அ7த எ!ணிைக ெவCேவறாக எCவள#
எபைத-;

(ii)

ஆ ஆ!" ெதாடக ெப5
எ!ணிைகயின8
அ:கRன8கEகான
ெகா"+பனவிைன
ெப வத காக
காதி5+ேபா8
ப/யA
இ5+பைத
அறிவாரா எபைத-;

(iii)

2015

(iv)

காதி5+ேபா8 ப/யA நீ!டகாலமாக
இ5+பவ8கE9
அ:கRன8கEகான
ெகா"+பனவிைன வழ:க அைம4 எ"9
நடவ/ைக யாெதபைத-;

அவ8 இசைபயி அறிவி+பாரா?
ஆ) இேற, ஏ?

(

asked the Minister of Social Welfare and Primary
Industries:
(a)

If not, why?

(i)

(iv)

(

(b)

separately, the said number as per each
Divisional Secretary's Division;
whether he is aware that a large number of
persons remain in the waiting list since
2015 to get the Disability Allowance;
the steps taken by the Ministry to provide
the Disability Allowance to the group of
people who have been in the waiting list for
a considerable period of time?

Will he inform this House(i)

the number of persons in the North Western
Province who receive the Disability
Allowance;

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Social Welfare and
Primary Industries)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, එම gශ්නයට
සභාගත* කරනවා.

#0ර මා

* Answer tabled:
(i)

Ä,ගලය/ 4,396.

(ii)

gාෙ,ය ම²ට/ ෙතvර0G ඇE. අංක 1 සහ 2 
සඳහ/ ෙ. ඇE. බල/න.
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පා+-ෙ./0ව

[ගG (ෛවද') fද+Ö¯ gනා/^ÄFෙF මහ:ය]

(iv)

ආයත*ක bයාව-ය, 1ෙශ2ෂෙය/ රහස'
ෙFඛන #බඳ වගYම එෙස2 ත* Ä,ගලයP
1)/ පවරා ගැ¯ෙ. අවදාන. සහගත °රණය,
#ග: ආයත*ක Uමෙදය/ට පටහැ*
ෙනvව/ෙ/ද;

ය/න එ0මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙ/ද?
(ආ) ෙනvඑෙස2 න., එ ම/ද?

(ආ)

(iii)

ඔ.

(iv)

ඔ. ෙමවර අය වැය ෙයජනා සඳහා ද ආධාර අෙ«S ත
)ය¦ ආබාධ සත Ä,ගලය/ට අදාළ ?මනාව ෙගaමට
ව'ාපෘ ෙයජනා ඉAQප: කර ඇත. එෙස2ම, Aවdෙ/
)ය¦ම ෙපvෙරv:0 ෙFඛනගත ආබාධ සත Ä,ගලය/
සඳහා ෙමම ?මනාව ෙගaමට gපාදන ලබා ගැ¯ම සඳහා
අමාත' මkඩල සංෙ,ශයS ද ඉAQප: කර ඇත.

අදාළ ෙනvෙ.

ජා%ක ෙPඛනාගාරය : රහස: ෙPඛන අiෂණය

ேதசிய ஆவண கா.பக: இரகசிய ஆவணகைள
க5காணி. ெச6த
NATIONAL ARCHIVES: MONITORING CONFIDENTIAL
DOCUMENTS

1126/’18

13.ග/

(ෛවද:) zද 'නා6wPෙP
(ග/ !මP rරවංශ මහතා ෙව3වට)

මහE`ය

(மாமி
(ைவ(திய கலாநிதி)(தி2மதி) ;தஷினி
பனா#ேள - மாமி விம- Eரவ5ச சாபாக)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle on behalf
of the Hon. Wimal Weerawansa)

උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘක කටI0 අමාත'0මාෙග/
ඇ gශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ජාක ෙFඛනාගාරෙc )ය¦ gධාන අංශය/
අ¶Sෂණය ම, එ අධ'Sෂ ජනරාF,
මාkඩ-ක *ලධාQ සහ ඒ ස.බ/ධෙය/
වගY. දරන උපාධාQ *ලධාQයPෙග/
සම/1ත Uමව: ය/³ණයS ම/ )^ ම
ෙමෙතS අMගමනය කරM ලැ Uමෙදය Vවද,
එම Uමය ෙවනස් කර ෙFඛනාගාරෙc ඇ
රහස' ෙFඛන අ¶Sෂණය ෙ. වගYම එ
ව:ම/ අධ'Sෂ ජනරාFවQය තමා ෙවත
පමණS පවරාෙගන ෙ]ද;

(ii)

එෙස2 න., එයට ෙහ20ව කවෙ+ද;

(iii)

රාජ' ෙස2වය #බඳ රහස' ෙFඛන ආරSෂා
ම හා අ¶Sෂණය ම #බඳ )^ +ව
අ:දැYමS ෙහ වෘ:°ය f^fකමS ෙනvමැ
එම අධ'Sෂ ජනරාFවQය අදාළ තන0රට ප:
කර ඇ:ෙ: කවර f^fක. මතද;

உய( க#வி ம கலாசார அ*வ#க+
அைமசைர ேகட வினா:
(அ) (i) ேதசிய ஆவண கா,பகதி! சகல பிரதான
பிாி-கைள/
க0காணி,1
ெச3
வதான, அத! பணி,பாள( நாயக,
பதவிநிைல அ*வ(க+ ம அ
ெதாட(பி# ெபா,1வா35த படதாாி
அ*வல( ஒவைர உ+ளடகியதான,
7ைறயான
ெபாறி7ைற
ஊடாக
ேமெகா+வ, இவைர பி!பற,ப9
வ5த 7ைறயியலாக இ5த ேபாதி*,
அ7ைறைய
மாறி
ஆவண
கா,பகதி*+ள இரகசிய ஆவண:கைள
க0காணி,1 ெச3/ ெபா,ைப, அத!
தேபாைதய பணி,பாள( நாயக, தம;
மாதிர ெபா,ேப ெகா09+ளாரா
எ!பைத/;
(ii) ஆெமனி#, அதகான
காரண யா
எ!பைத/;
(iii) அரசா:க ேசைவ ெதாட(பிலான இரகசிய
ஆவண:கைள,
பாகாத#
ம
க0காணி,1 ெச3வ பறிய எ5தெவா
7! அ>பவ7 அ#ல ெதாழி#சா(
தைகைம/ இ#லாத ேமப@ பணி,பாள(
நாயக ;றித பதவி; நியமன ெச3ய,
ப@,ப எAவாறான தைகைமகளி!
அ@,பைடயி# எ!பைத/;
(iv) நிவன நைட7ைற, ;றி,பாக இரகசிய
ஆவண:க+ பறிய ெபா,1 அAவா
தனிெயா நபாினா# ெபா,ேப
ெகா+ள,ப9வ பறிய அபாயகரமான
தீ(மான, ஏ ெகா+ள,பட நிவன
7ைறயிய#கC; 7ரணான அ#லவா
எ!பைத/;
அவ8 இசைப9 அறிவி+பாரா?
(ஆ) இேற, ஏ?

asked the Minister of Higher Education and Cultural
Affairs:
(a)

Will he inform this House(i)

whether the current Director General of
National Archives has assigned to herself
the exclusive authority of monitoring
confidential documents deposited at the
National
Archives,
although
the
methodology adopted to monitor all main
sections of the National Archives up to
now, was to follow a formal mechanism
where the said responsibility is shared by
the Director General, the Staff Officer and
a graduate officer who holds responsibility
in this regard;

229
(ii)

if so, of the reason behind such action;

(iii)

her qualifications which warranted the
appointment as the Director General
although she is not a person with any prior
experience or professional qualifications in
protecting and monitoring confidential
documents of the Public Service; and

(iv)

(b)

230
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whether the risky decision to assign the
responsibility of confidential documents to
a single individual within the establishment
procedure would not be in violation of
accepted establishment procedures?

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

µළඟට, ස්ථාවර *ෙයග 27.(2) යටෙ: gශ්නය. ගG ඩ<ලස්
ෙ,වාන/දා ම/K0මා.

ෙප01ග2කව දැ3 4ෙම6 ඇ8 'ශ්නය
தனி அறிவித

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

*යඟෙය/ 8ඩාවට ප: ජනතාවට සහන

If not, why?

வற சியா

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

பாதிகப ட மககான
நிவாரணக

RELIEF TO PEOPLE AFFECTED BY DROUGHT

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, උසස් අධ'ාපන හා
සංස්කෘක කටI0 ඇම0මා ෙවMෙව/ එම gශ්නයට #0ර
මා සභාගත* කරනවා.

* සභාෙසය මත තබන ලද ,-.ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :
* Answer tabled:
(අ)

(i)

ෙමෙතS ෙමම තන0ර දරා ඇ:ෙ: 1ෂය Sෙෂ2³ය
#බඳව ආචා+ය උපායS ඇ *ලධාQ/ 1)*.
ආයතනෙc පාලන කටI0 #බඳව අධ'Sෂ ජනරාF
අවසාන වශෙය/ වගYම දැQය I0ය. රහස' ෙFඛන
අ¶Sෂණය ම අධ'Sෂ ජනරාF 1)/ කරM ලබd.

(ii)

රහස' ෙFඛන #බඳව වගYම අවස/ ෙලස අධ'Sෂ
ජනරාF 1)/ දැQය I0 aම.

(iii)

අධ'ාපන f^fක..
ඉහාසය 1ෂය:
PhD (ලdඩ/ 1ශ්ව1ද'ාලය), ෙනද+ල/තය.
MPhil ලdඩ/ 1ශ්ව1ද'ාලය, ෙනද+ල/තය. - (ෙගºරව
ප/ සාමා+ථය)
j.ඒ. ලdඩ/ 1ශ්ව1ද'ාලය, ෙනද+ල/තය. - (ෙගºරව
ප/ සාමා+ථය)
j.ඒ. (ෙගºරව), ෙකvළඹ 1ශ්ව1ද'ාලය. - (ෙදවන ෙපළ
ඉහළ ප/ සාමා+ථය)
ල/ෙ,) භාෂාව:
NT2, Programme II
වෘ:°ය f^fක.
Teaching and Research Assistant (AIO), Leiden
University 2010-2013

ග/ ඩ&ලස් ෙ1වාන6දා මහතා

(மாமி டள9 ேதவான#தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

நறி, ெகௗரவ பிரதி சபாநாயக8 அவ8கேள! அ!ைம
காலமாக நா/ ஏ ப"1ள வறசி காரணமாக
நாடளாவிய ாீதியி 4மா8 1,50,0009 ேம பட
9"ப:க1 பாதிக+ப"1ளதாக#, வட9, கிழ9
மாகாண:களி வாM76 வ5கிற மகேள ேம ப/ வறசி
காரணமாக மிக அதிகமாக+ பாதிக+ப"1ளன8 எ 
ெதாிய வ5கிற6.
இத பிரகார, வட9 மாகாணதி 4மா8 1,00,741
9"ப:கைள ேசா்7த 3,47,499 ேபா் பாதிக+ப"1ளன8
எ , வட9 மாகாணதி கிளிெநாசி மாவடேம மிக
அதிக+ பாதி+9 உ1ளாகி-1ள மாவட எ , இ:9
4மா8 33,165 9"ப:கைள ேசா்7த 1,09,735 ேபா் வைரயி
பாதிக+ப"1ளன8
எ 
ெதாிய
வ5கிற6.
அேதேநர,
கிழ9
மாகாணதி
4மா8
32,426
9"ப:கைள ேசா்7த 1,05,732 ேபா் பாதிக+ப"1ளன8
எ , 95ணாக, ெபாலன ைவ ம  அJராதர
ஆகிய மாவட:களி 4மா8 10,000 9"ப:கைள ேசா்7த
40,0009 ேம பட மக1 பாதிக+ப"1ளன8 எ 
ெதாிய வ5கிற6.
ேம ப/ விடய ெதாட8பிலான பிவ5 என6
ேக1விகEகான
பதிகைள-,
எ"க+பட\/ய
நடவ/ைகக1 ெதாட8பான விளக:கைள- ெகௗரவ
அைமச8 6மி7த திசாநாயக அவ8க1 வழ:9வா8 என
எதி8பா8கிேற.
01.

ජාත'/තර ෙලස #ග: සIG g*Sෂණය (PeerReviewed Indexed) කරන ලද ජ+නFවල ප+ෙcෂණ පළ ප+ෙcෂකෙයP aම.
තාවකා-ක කÍකාචා+ය - 1වෘත
2016.04.01 )ට 2017.07.31 දSවා.

1ශ්ව1ද'ාලය.

ලංකාව, ෙනද+ල/තය, එංගල/තය, ඇෙමQකා එSස:
ජනපදය සහ ඉ/Aයාව යන රටවල ෙFඛනාගාරය/
අෙFඛන පQහරණය ෙ. වසර දහයක පළÄG,ද.
(iv)

(ආ)

#ග: ආයත*ක Uමෙදයට පටහැ* ෙනvෙ. ෙකෙස2
ෙවත:, ඒ #බඳව වැ¹^ර අධ'යනය ම අවශ' ෙ
න., ඒ අMව f^f ෙවනස්ක. මට කටI0 කර¦ ලැෙ].

අදාළ ෙනvෙ.

02.

03.

04.

இ;ைற வறசி காரணமாக+ பாதிக+ப"1ள
அைன6
மக1
ெதாட8பி0
அன8த
;காைம6வ அைம4 இ6வைரயி எ"61ள
நடவ/ைகக1 என?
இ6வைரயி நிவாரண:க1 ஏேதN வழ:க+
ப"1ளனவா?
வழ:க+ப"1ளன
எனி,
எெனன
நிவாரண:க1,
எ7ெத7த
மாவட:கE9
வழ:க+ப"1ளன?
9/நீ8 த"+பா"க1 நில# ப9திகE9, 9/நீ8
கிைடக\/ய
இட:களிA576
9/நீைர
ெகா!"
ெசவத 9,
9/நீைர
ேதகி
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පා+-ෙ./0ව

[ගG ඩ<ලස් ෙ,වාන/දා මහතා]

ைவ+பத 9 வசதியாக ப#ச8க1, நீ8 தா:கிக1
ேபாறவ றிைன
வழ:9வத 9
த:கள6
அைமசி லமாக ஏ பா"கைள ேம ெகா1
வத 9 ஏேதN மானிய:க1 உ1ளனவா?
இைலெயனி,
இத ெகன
ஒ5
விேசட
திடதிைன ஏ ப"த ;/-மா?
05.

வட9 மாகாணைத+ ெபா தவைரயி, கடைல
அ!/ய ப9திகளி உவ8 நீ8 உ976
கிைடக\/ய 9றி+பிடள# நிலத/ நீாி0
உவ8 தைம கல7தி5+பதா, உவ8 நீ8
த"+பைணகைள அைம+பத 9 நடவ/ைக எ"க
;/-மா?

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

පා2ෙ6.ෙ Vස්r
பாராமற அம!&

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා
(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No.8 of
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on
20.06.2018, the hours of sitting of Parliament of this day shall be
10.00 a.m. to 12.30 p.m and 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 5.30 p.m.
Standing Order No. 8(5) of the Parliament shall operate. At 7.30
p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question
put."

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விகப ஏெகாளபட.
Question put, and agreed to.

The answer will be given on next Sitting day.
ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

gධාන කටI0 ආර.භෙc? ෙයජනා.

පා2ෙ6.ෙ කටo.
பாராமற அவ

BUSINESS OF THE PARLIAMENT

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That the Government Business shall have precedence this day."

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

µළඟට, න'ාය ප³ෙc Aනට *යත කටI0 යටෙ: අංක 32
ෙයජනාව ඉAQප: මට, ගG සභානායක0මා.

ආ BCම ව:වස්ථාව යටෙE Fරණය :
!ගණකා$ප%වරයාෙ& වැKප හා 4මනා
அரசியலைமபி கீழான தீ!மான) :
கணகா+வாள! தைலைமயதிபதியி
ச)பள) ம-.) ப/க

DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION:
SALARY AND ALLOWANCES OF AUDITORGENERAL
[.භා. 11.08]

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விகப ஏெகாளபட.
Question put, and agreed to.

අමාත:ාංශ<ය උපෙ1ශක කාරක සභා

அைம சா! ஆேலாசைன $%க

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES
ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No.112 of
the Parliament and the resolutions adopted by Parliament on 20th
June 2018 and 17th July 2018, the Ministerial Consultative
Committee on Defence and the Ministerial Consultative Committee
on National Policies and Economic Affairs shall consist of eleven
(11) Members."

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விகப ஏெகாளபட.
Question put, and agreed to.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා
(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ·ාමාත'0මා සහ ජාක
gප: හා ආ+Íක කටI0 අමාත'0මා ෙවMෙව/ මා පහත
සඳහ/ ෙයජනාව ඉAQප: කරනවා:
" ලංකා gජාතා/Cක සමාජවා? ජනරජෙc ආklUම ව'වස්ථාෙ
153 වැ* ව'වස්ථාවට අMව, ජනාපවරයා 1)/ ආklUම ව'වස්ථා
සභාෙ අMමතයට යට:ව 2015.11.27 Aන එ`.එ.. ගාT 1ෙN)ංහ
මහතා 1ගණකාප ෙලස ප: කර ඇත. ඔÅෙ< වැ>ප 153(2)
ව'වස්ථාව අMව පා+-ෙ./0ව 1)/ *ශ්චය කරM ලැ´ය I0 අතර,
එය ඒකාබ,ධ අරEදලට වැය බරS වන ෙහd/ද;
උSත කGණට අදාළව 2017.12.19 Aන මා 1)/ පා+-ෙ./0වට
ඉAQප: කරන ලද ෙයජනාව ෙමd/ ඉව: කර ගැ¯මට කටI0 කරන
අතර, ජනාපවරයා 1)/ 2017.03.03 Aන ඉAQප: කරන ලද අමාත'
මkඩල සංෙ,ශයට අදාළ 2017.03.14 Aනැ අමාත' මkඩල °රණය
සහ 2017.11.14 Aන ඉAQප: කරන ලද අමාත' මkඩල සටහනට අදාළ
2017.12.05 Aනැ අමාත' මkඩල °රණය අMව 1ගණකාප
එ`.එ.. ගාT 1ෙN)ංහ මහතාට පහත පQA වැ>« හා ?මනා ෙගaමට
අMමය ලබා ? ඇ ෙහd/ද:(අ)

2015.11.27 Aන )ට රාජ' පQපාලන චUෙFඛ 6/2006 අMව SL - 4
වැ>« පQමාණෙc 08 වැ* වැ>« යවෙ+ >වා වැ>« ෙගaම හා
තන0රට  අෙනP: ?මනා ෙගaමට;
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(ආ)

රාජ' පQපාලන චUෙFඛ 3/2016 අMව 2016.01.01 Aන )ට වැ>ප
පQව+තනය ෙ.? SL - 4 වැ>« Uමය යටෙ: එම චUෙFඛෙc
උපෙදස් පQA වැ>« පQව+තනය කර ෙගaමට සහ එම වැ>«
පQමාණයට අදාළ වා+ ක වැ>« ව+ධක ෙගaමට; සහ

(ඇ)

එ`.එ.. ගාT 1ෙN)ංහ මහතාෙ< අධ'ාපන f^fක., අ:දැY.,
ෙස2වා පළÄG,ද ෙම/ම +ව ෙස2වාෙ වැ>ප ද 1ෙශ2ෂ අවධානයට
ලS කර ඒ මහතාට 2017.03.14 Aනැ අමාත' මkඩල °රණය
gකාරව ඔÅට පමණS ෙපº,ග-ක වන ෙස2, 1ගණකාප තන0රට
අදාළ වැ>« හා ?මනාවලට අමතරව මා)කව G. 50,000/- ක 1ෙශ2ෂ
?මනාවS ලබා ?ම.
ඒ අMව,
ලංකා gජාතා/Cක සමාජවා? ජනරජෙc ආklUම
ව'වස්ථාෙ 153 (2) ව'වස්ථාව අMව, 1ගණකාප එ`.එ.. ගාT
1ෙN)ංහ මහතා ෙවත රජෙc ඒකාබ,ධ අරEදලට වැය බරS වන
පQA ඉහත සඳහ/ මා)ක වැ>ප හා ?මනා ෙගaම කළ I0 යැd ෙමම
පා+-ෙ./0ව *ශ්චය කරd."

'ශ්නය සභාlඛ කරන ල4.

வினா எ திய பெபற.
Question proposed.

[.භා.11.09 ]

ග/ අhE . ෙපෙරා මහතා (!w2බල හා නජනය
බලශi% රාජ: අමාත:.මා)

(மாமி அஜி( C. ெபேரரா - மிவ? ம01
4பிக(தக சதி இராஜா5க அைம*ச)
(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and
Renewable Energy)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. රෙ² ස්වා¶න 1ගණන
ෙකvසමS ඇ කරනවාය යා අෙ« රජය බලයට ප: වන
අවස්ථාෙ ෙපvෙරv/^වS ^/නා. එෙස2 1ගණන ෙකvසමS
ඇ මට )^ Vෙk, අෙ« රෙ² පවන රාජ' 1ගණන
bයාව-ෙc *රවද'භාවය සනාථ කර ගැ¯මට, ඒ වාෙ<ම
1ගණන bයාව-ය අවසානෙc ලැෙබන gඵලය, එ *ගමන,
*Sෂණ සැබෑ ෙලසම යථාව:ව bයා:මක කර ගැ¯මට
1ගණන bයාව-ය 0ළ  ශSය gමාණව: ෙනvV
*සාd. හප/න Ä¥ව/ Vණාට, හප/න අවශ' කරන ද:
ෙk නැහැ; ශSය ෙk නැහැ. එම *සා ජනතාවෙ<
අරEදF, රාජ' අරEදF, රාජ' ආයතන 1ගණනය ම හරහා
ෙහ# වන අl පාl, gප:ය #බඳ අl පාl, වංචා Êෂණ
#බඳ *Sෂණය කළ 1ට එම *Sෂණවලට ව»නාකමS
ලැෙබන බලව:, ශSම: ස්වා¶න ආයතනයS අවශ' Vණා.
එම *සා අෙ« රජය ආklUම ව'වස්ථාෙ දහනව වන
සංෙශධනය හරහා ස්වා¶න 1ගණන ෙකvසමS ස්ථාපනය
කළා. එම ස්වා¶න 1ගණන ෙකvසමට අවශ' බලය ලබා?මට,
1ගණන ෙකvසම bයා:මක aමට 1ගණන පනතS අවශ'
Vණා. එම 1ගණන පනත ඉAQප: ෙ.?, එම පනෙ: ඇ
බලතල #බඳව 1ශාල 1වාදයS ණා. 1ෙශ2ෂෙය/ම රජෙc
ෙජ'ෂ්ඨ *ලධාQ/ ෙමම පනත ස.බ/ධව ඔV/ෙ< ව»නා
අදහස් ඉAQප: කළා.
කාලයS ගත Vණ:, එම 1ගණන පන: ෙක>.පත ස.මත
කර ග/න අපට Ä¥ව/කම ලැණා. ෙ. රෙ² ජනතාවෙ<
අරEදF #බඳ වගYම තහVG කරන bයාව-යS ෙ. රෙ² යථා
ෙලසම ස්ථාපනය කර, එය ආklUම ව'වස්ථාෙව/ සහක
කර, පා+-ෙ./0 පනත/ සහක කර, Äරවැ)ය/ෙ<
EදFවලට ව»නාකමS ලබාෙද/න හැයාව ලැjම ගැන අ
රජයS හැ»යට ආඩ.බර ෙවනවා. ඒ ෙගºරවය අෙ« රජයට 
1ය I0d.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙලකෙc ෙහvඳම රටවල:
රාජ' ල' පාලනෙc අl පාl ),ධ ෙවනවා. සමහර රටවල
ල' පාලනය #බඳ gප:වල අl පාlක. ෙවනවා. තව:
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අවස්ථාවල රාජ' ල' පාලනය 0ළ අකා+යSෂමතාව ඇ
ෙවනවා. තව: අවස්ථාවල රාජ' ල' පාලනය 0ළ වංචා සහ
Êෂණ )^ ෙවනවා. AI රටවල:, සංව+ධනය ෙව/ පවන
රටවල:, අෙ« රට වාෙ< මධ' ආදාය. ලබන රටවල: ෙ.වා
),ධ ෙවනවා. ෙ. ෙ,වF වළSවා ග/න -ඒ සඳහා වන *වැÀA
gප:ය හැතාS ^රට සකස් කර ග/න- කා+යSෂමතාව
ඉහළ නංවා ග/න, ඒ වාෙ<ම ල' පාලනය 0ළ වංචා සහ Êෂණ
වළSවා ග/න අවශ' කරන ඒ ශSය ලබාෙදන රාජ'
ය/³ණය හ¬/වා ?ම ගැන අ ස0> ෙවනවා. ඒ #බඳව අප
තව ෙබvෙහ ෙ, කළ I0ව ෙබනවා.
රාජ' ල' ගැන වග යන gධාන *ලධාQයා
1ගණකාප0මාd.
1ගණකාප
çරය
ආklUම
ව'වස්ථාෙව/ සහක කර ෙබනවා. එ0මා ප: ෙ.
Uමෙදය වාෙ<ම, එ0මා ඉව: ෙ. Uමෙදය: ආklUම
ව'වස්ථාෙව/
සහක
කර
ෙබනවා.
එම
*සා
1ගණකාපවරයP ප: ෙ.? දSෂතම හා ස්වා¶න
*ලධාQයP ප: කර/න හැයාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙ<ම එම
çරය ස්වා¶න *සා එම *ලධාQයාට තම/ෙ< 1äාම යාම ෙතS
+ණ çර කාලෙc )^ බාධාව/ ෙතvරව කටI0 මට
අවශ' ආරSෂාව ලබා ? ෙබනවා. ෙä2ෂ්ඨාකරණ 1*ශ්චයකාර
වරයPට වාෙ<, අúයාචනාකරණ 1*ශ්චයකාරවරයPට වාෙ<,
¯පවරයාට වාෙ<, 1ගණකාපවරයාට: ආklUම
ව'වස්ථාෙව/ ආරSෂාව ලබා ? ෙබනවා; ස්වා¶න:වය ලබා ?
ෙබනවා. භය නැව කටI0 කර/න එ0මාට ඒ අවකාශය
සලසා ?ම ඉතාම අවශ'd.
1ගණකාපවරයා පfය කාලෙc තම/ෙ< ව'වස්ථා ත
වගY. ඉෂ්ට කරන ආකාරය අ දැSකා. 1ගණකාපවරයාෙ<
රාජකාQය #බඳව 11ධ අයට 11ධ මත ෙබ/න Ä¥ව/;
ඔÅෙ< වෘ:°මය *ගමන #බඳ 11ධ මත ෙබ/න Ä¥ව/; ඒ
වාෙ<ම ආ+Íක 1ද'ාව #බඳ, .කරණය #බඳ, gප:
#බඳ වාද 1වාද ෙබන *සා ෙ. *ගමන #බඳ 11ධ අ+ථ
*¾පණ ෙබ/න Ä¥ව/. නE: ඒ ෙබන බාධක මැඩෙගන
ඉAQයට ය/න අෙ« රෙ² 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0වට
ශSය ෙබනවාය යා මම 1ශ්වාස කරනවා. 1ගණකාප
çරය සහ 1ගණන ෙකvසම #බඳ gශ්නෙc? ස්වා¶න:වය
1තරS ෙනvෙවd වැදග: ව/ෙ/. එම çරෙc *) ෙලස කටI0
කරෙගන ය/න අවශ' වන gාෙයක වාතාවරණය සකස්
ෙව/න: ඕනෑ. එ? අප කළ I0 පළEවන කා+යය තමd,
1ගණකාපවරයා ශSම: ම. ඔÅෙ< තන0ර ශSම:
කර/න ඕනෑ; ඔÅට අවශ' පහfක. ෙද/න ඕනෑ; ඔÅට
සාධාරණ වැ>පS ලබාෙද/න ඕනෑ.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අද අ ඉAQප: කර ෙබන
ෙ. ෙයජනාෙව/ කර/ෙ/, 1ගණකාපවරයාෙ< වැ>« සහ
?මනා ශSම: මd. ඒ අMව එ0මාට රාජ' ෙස2වෙc ෙබන
වැ>« තලවලට ගැළෙපන සාධාරණ වැ>පS ලබා ෙද/න කටI0
කරනවා. 2015 ෙනvවැ.බ+ මාසෙc 27වන දා )ට රාජ'
පQපාලන චUෙFඛ 6/2006 අMව SL-4 වැ>« පQමාණෙc
08වැ* වැ>« යවෙර >වා 1ගණකාප0මාට වැ>«
ෙගaමට සහ එම තන0රට  අෙනP: ?මනා ෙගaමට: අ
බලාෙපvෙරv:0 ෙවනවා. ඒ වාෙ<ම රාජ' පQපාලන චUෙFඛ
3/2016 අMව 2016.01.01 Aන )ට වැ>ප පQව+තනය ෙ.?
SL - 4 වැ>« Uමය යටෙ: එම චUෙFඛෙc උපෙදස් පQA වැ>«
පQව+තනය කර ෙගaමට:, එම වැ>« පQමාණයට අදාළ වා+ ක
වැ>« ව+ධක ෙගaමට: අ ෙයජනා කර ෙබනවා. මම තව:
1ෙශ2ෂ කGණS ව I0d, ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*.
ව+තමානෙc ෙමම çරය දරන එ`.එ.. ගාT 1ෙN)ංහ
මහතාෙ< අධ'ාපන f^fක., අ:දැY., ෙස2වා පළÄG,ද ෙම/ම
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පා+-ෙ./0ව

[ගG අ6: 8. ෙපෙ+රා මහතා]

+ව ෙස2වාෙ එ0මා ලැ වැ>පද 1ෙශ2ෂ අවධානයට ලS කර,
2017.3.14 Aනැ අමාත' මkඩල °රණය gකාරව, ඔÅට
පමණS ෙපº,ග-ක වන ෙස2, 1ගණකාප තන0රට අදාළ
වැ>« හා ?මනාවලට අමතරව ඒ මහතාට G යF 50,000ක
මා)ක 1ෙශ2ෂ ?මනාවS ලබා?මට: ෙයජනා කර ෙබනවා.
µට ක-/ ෙ. ෙයජනාව ඉAQප: කර පfව ඉව: කර
ග:ෙ:, ෙ. 0/වන කාරණය වන G යF 50,000ක අමතර
?මනාව #බඳ කැ´න² °රණෙc  කාරණා අ/ත+ගත
ම සඳහාd. එෙහම නැ0ව ෙවන කාරණයS *සා ෙනvෙවd.
එම *සා අ ස0> ෙවනවා, ව+තමාන 1ගණකාප0මා
පමණS ෙනvව, එ0මාෙග/ පf ෙ. çරය දරන
1ගණකාපවG/ට: ෙගºරවා/1ත, gමාණව: වැ>පS ලබා
ගැ¯මට ෙමම ෙයජනාව හරහා ඉඩ සැලiම ස.බ/ධෙය/.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ස්වා¶න:වය ඇ කළ:,
1ගණකාප0මාෙ< වැ>« සහ ?මනා වැ¹ කළ:,
1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0වට ෙබන කා_න වගY. ඉ>
මට න. 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ව ශSම: කළ
I0ව ෙබනවා. 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ව
#බඳව
රජෙc . #බඳ කාරක සභාෙ:, ඒ වාෙ<ම ෙපv^ ව'ාපාර
#බඳ කාරක සභාෙ: -ඒ )යFලෙ<ම- කටI0වල? අපට
ෙපෙනන ෙදයS ෙබනවා. 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ෙ
ෙස2වය කරන අයෙග/ )යයට 90කට: වඩා ගණකාකාQවG/
ෙලස වෘ:°ය f^fක. ලැ අය තමd ඉ/ෙ/. නE:
1ගණනෙc? ගණකාකාQවG/ෙ< ෙස2වය -කව සැලPවාට
අද ෙලකෙc 1ගණනයට අදාළ 11ධ M. දû ෙබනවා.
උදාහරණයS 1යට අද ෙබනවා, "value for money" යන
එක. ඒ ය/ෙ/, රජෙc EදFවලට කරන ආෙයජනයට
gමාණව: ඵලදාdතාවS ෙබනවාද යන gශ්නය. ෙ. "value
for money" gශ්නය ආවාම එතැන ෙබ/ෙ/ gප:මය
gශ්නයS, එතැන ෙබ/ෙ/ 1ද'ා:මක දැMම ෙහ ෙවන:
තාSෂ!ක දැMම #බඳ gශ්නයS. එෙහම නැ:න. ආ+Íක
1ද'ා ලධ+ම
#බඳ gශ්නයS. එවැ* අවස්ථාවක
.කරණය #බඳ 1ෙශ2ෂඥතාවS සහ වෘ:°යභාවයS 
පම!/ ඒ රාජකාQ *වැරAව ඉ> මට හැයාවS
ලැෙබ/ෙ/ නැහැd යන කාරණය අපට අවස්ථා ගණනාවක?
ෙප¯
/
ෙබනවා.
එම
*සා
1ගණකාප
ෙදපා+තෙ./0ව අ¦: ත::වයකට ප: ෙවලා ෙකvසමS
බවට ප: ෙවලා ශSම: වන ෙ. ෙමvෙහvෙ:, 1ගණකාප
ෙදපා+තෙ./0වට ආ+Íක 1ද'ාව #බඳ 1ෙශ2ෂඥෙයS -ඒ
ය/ෙ/ අl ගණෙ/ ආචා+ය උපායSව: ෙබ/න
අවශ'd.-, ඒ වාෙ<ම ඉං6ෙ/G 1ද'ාව #බඳ 1ෙශ2ෂඥ f^fක.
ෙබන අය, ඒ වාෙ<ම ෙවන: 1ද'ා:මක Sෙෂ2³ #බඳ
1ෙශ2ෂඥ f^fක. ෙබන අය +ණ කා_නව බඳවා ගැ¯ෙ.
අවශ'තාවS ෙබනවා. ෙ.වා ෙනvකෙළv: ෙ. *ගමනවලට
පැTෙ.?, 1ෙශ2ෂෙය/ම ය. ය. 1ෙශ2ෂඥභාවයS අවශ' වන
Sෙෂ2³වල gප:මය *ගමනවලට පැTෙ.? ෙදෂ ම0
ව/නට Ä¥ව/.
ෙ. ත::වය *සා 1ෙශ2ෂෙය/ම අ¦: 1ගණන පනත අMව
රජෙc ෙස2වකය/ ෙවත 1ශාල බරS පැටෙවනවා, ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*. එම *සා මම ෙයජනා කර/නට කැමැd
අෙ« 1ගණන bයාව-ය ශSම: ෙ. ඉAQ යවරS හැ»යට,
ෙවන: වෘ:°/වල 1ෙශ2ෂඥය/ෙ< සහාය ලබා ?ම ගැන.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අෙ« රෙ² රාජ' පාලනය
#බඳ යහ පාලන ල ධ+ම මහ ෙපvෙළvෙ bයා:මක ෙව,?
අෙ« රෙ² නැ 1«ලවයS මව/නට, නැ 1«ලව ඇ

236

කර/නට, නැ gශ්න ඇ කර මහ ෙපvෙළvෙ අ¦: ගැට¦
*+මාණය කර/නට 11ධ උ:සාහය/ ග/නවා. අ දැSකා,
පf ය බදාදා මහා ජන ගඟS ෙකvළඹට ෙගනැFලා ෙපv_)ය
සහ හEදාව සමඟ ගැ>. ඇ කර, ¯යS නැ ත::වයS
ෙකvළඹ නගරෙc ඇ කර, 1ත පයS ´- අරෙගන, -ඒ
ෙFව-/ බලය ලබ/නට- රෙ² ආ+Íකෙc ෙS/}ස්ථානය,
සංචාරක ක+මා/තෙc ෙS/}ස්ථානය වන ෙකvළඹ නගරෙc
අනාරS ත ත::වයS *+මාණය කර ෙ. රෙ² ආ+Íකය කඩා
ඉGව/නට දැවැ/ත උ:සාහයS ග:ත බව. ඉතාම:ම
,ම:ව සහ ඉවiෙම/ කටI0 කර අෙ« රට 0ළ ඇ 1ය
හැව  ෙF වැමS වළSවා ග/නට කටI0 ම ගැන
මම අෙ« රෙ² ෙපv_)යට, හEදාවට සහ , අංශවලට
ස්0ව/ත ෙවනවා.
ව'ාජ gශ්න මවන උ,ෙඝෂකය/ට අවශ' Vෙk ෙF, මළ
¯ සහ ආ+Íකය කඩා ඉරaමd. හැබැd, ඒ 1නාශය වළSවා
ග/නට අෙ« රජය සම: Vණා, අෙ« රජෙc දSෂ *ලධාQ/
සම: Vණා. පfය බදාදා V )^ aම Aහා බලලා ඒ
අසා+ථක:වය දැකලා නාෙවන අතෙ+, ස/ෙතෂ ෙවන
අතෙ+, උපහාසයට ලS කරන අතෙ+ ෙ. 1නාශය වළSවා
ග/නට
gඥාව/ත
ෙලස
කටI0
කළ
ෙපv-ස්
ෙදපා+තෙ./0වට, ආරSෂක හEදාව/ට සහ , අංශවලට
මාෙ< ස0ට පළ කර/නට, මාෙ< ස්0ය පළ කර/නට මම
කැමැd. ෙමvකද, රෙ² ඉAQ ගමනට එවැ* දSෂ, gඥාව/ත
රජෙc ෙස2වකය/ අවශ'd. ඒක පSෂ ෙ,ශපාලනය #බඳ
gශ්නයS ෙනvෙවd. එම *සා අෙ« රෙ² අනාගතය #බඳ
වගYම ෙ. රාජ' අංශයට පැවෙරනවා. අෙ« රජය 1ශ්වාස
කරනවා ෙ. රෙ² ¯ය හා සාමය ආරSෂා ම ගැන. අ
බලාෙපvෙරv:0 ෙවනවා 1ගණන ෙකvසම ශSම: කර ඒ
හරහා අFලස් ෙහ Êෂණ #බඳ ෙසvයා බැ_. කර ඒ හරහා
ෙසvයා ග/නා කG මත ෙ. රෙ² ¯ය bයා:මක කර/න,
අෙ« රෙ² 1ෙශ2ෂ අකරණ bයා:මක කර/න.
ඒ අකරණ bයා:මක ෙව/ෙ/ කැලෑ ¯යට අMව ෙනvව
අපරාධ නl 1ධාන සං·හය අMව, සාS ආඥාපනත අMව, රෙ²
ආklUම ව'වස්ථාව අMවd. ශSම:, ස්වා¶න අකරණ
හරහා ඉSම*/ ISය ප)ඳල/න අ බලාෙපvෙරv:0 වනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ ෙ:G. ග/න ඕනෑ
එක කාරණයS ෙබනවා. අෙ« රෙ² ISය ඉ>aම #බඳ
රෙ² Äරවැ)ෙය 0ළ 1ශාල ක.පාවS, සැකයS ෙබනවා.
සමාජ සාධාරණ:වය )^ ෙව/ෙ/ නැහැd යා ඔV/ 0ළ
හැÇමS ෙබනවා. අෙ« රෙ² පා+-ෙ./0ව රෙ² Äරවැ)ෙය
ෙවMෙව/ වග Yම ඉෂ්ට කර/ෙ/ නැහැd යා ෙපv^ හැÇමS
ෙබනවා. UNP ෙව/න Ä¥ව/,
ලංකා *දහස් පSෂය
ෙව/න Ä¥ව/, JVP ෙව/න Ä¥ව/, }1ඩ ජාක ස/ධානය
ෙව/න Ä¥ව/, ඔV/ පSෂයකට බැÛලා නැ ෙව/න Ä¥ව/,
ඔV/ෙ< ඡ/දය ෙමvන පSෂයකට ^/න:, ෙ. රට 0ළ සමාජ
සාධාරණ:වය
#බඳ -social justice
#බඳ- gශ්නයS
ෙබනවා.
රෙ² Äරවැ)ෙය ඍØව සහ වUව තම/ෙ< බ^ රජයට
ෙගවනවා. Äරවැ)ෙය ආරSෂා කර/න රජය බැÛලා )»නවා.
හැබැd, අද සමාජය 0ළ සමාජ සාධාරණ:වය #බඳ ෙලvP
සැක සංකා ෙබනවා. ඒ *සා තමd, G යF ලSෂ හයහමාරS
1යද. කර පළා: සභාවට Ä>වS ෙගෙනනෙකvට ඒ ගැන
*ස්f ෙකපයට ප: ෙව/ෙ/; ඒක *සා තමd ගණරණය
ෙනvමැව පා+-ෙ./0ෙ කටI0 අඩාල ෙවනෙකvට අෙ«
රෙ² Äරවැ)ෙය ෙS/ ග/ෙ/; ඒක *සා තමd අෙ« රෙ²
Äරවැ)ෙය ෙ. රෙ² අකරණවල නl කටI0 gමාද
ෙවනෙකvට, ISයS ඉ> ෙනvවන බව ෙපෙනනෙකvට ඒ
#බඳව දැ¹ ෙලස ක.පා ෙව/ෙ/.
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ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, සමාජ සාධාරණ:වය
#බඳ gශ්නය පSෂ #බඳ gශ්නයS ෙනvෙවd. ෙම µට වඩා
ගැÔරට ය/නට ඕනෑ. අපට ෙපෙනන මෑත ඉහාසය 0ළ අෙ«
රෙ² ෙF වැ. 1ශාල gමාණයS ),ධ Vණා. ඒවා ),ධ Vෙk,
gධාන පSෂ තම/ෙ< නායකෙය බස්ව-/ ෙසනඟ ෙගනැFලා
කළ 1«ලව *සා ෙනvෙවd. ෙ. මහ ෙපvෙළvෙ ලSෂ ගණනS
*ස්f මැGණා. ෙ. රටට දර/න බැQ තර. 1ත ගණනS ෙ.
මහ ෙපvෙළvෙව/ අපට අ Vණා. ඒ *සාම ,ම: *ස්f
ෙ. රට අතහැර යා. ඒ *සා ෙ. රට 0ළ අෙ« ,ම0/ රඳවා
ග/න, ෙ. රට සාධාරණ රටS බවට සමාජය ඉAQෙc ඔ«Ä
කර/න, ෙ. රෙ² තGණ ,ම: *f/ට ෙ. රට 0ළ
කටI0 කර/න අවශ' වාතාවරණය අ සකස් කර/නට ඕනෑ.
එ එS වැදග: යවරS රාජ' 1ගණනය #බඳ වග aම accountability - තහVG කරන bයාව-ය/ ශSම: ම. අද
අ එ එS යවරS තමd ඉ> කර/ෙ/.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ,ශපාලනඥෙය 1යට;
රජය හැ»යට අපට µට වඩා වග YමS ෙබනවා. ෙ. gශ්න Aහා
ගැÔරට බලලා, ඡ/දය Aන/ෙ/ කVද, ඡ/දය පරA/ෙ/ කVද
යන කාරණය ෙනvෙවd වැදග: ව/ෙ/. Äරවැ)යා Aනවන
වැඩ #ෙවළකට එක0 ෙව/න අපට I0කමS ෙබනවාය
යන කාරණය මතS කර/ මම නතර වනවා. ෙබvෙහvම
ස්0d.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ´මF ර:නායක ම/K0මා. ඔබ0මාට 1නා¹ 10S
ෙබනවා.
[.භා. 11.25]

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, 1ගණකාප0මා *)
වැ>« තලෙc
>aමට අදාළව ඉAQප: කර ෙබන
ෙයජනාවට ජනතා 1ES ෙපරEෙk සහාය පළ කරM
ලබනවා. ඔබ0මා: ද/නවා, සභානායක0මා ෙමම ෙයජනාව
න'ාය Äස්තකෙය/ ඉව: කර ග/නා ලද අවස්ථාෙ?: අ ෙ.
gශ්නය ම0 කළ බව. 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ව:,
1ගණකාපවරයා: රට ෙවMෙව/ කරන ලද වගY. ෙ.
ආklවට °රණා:මක ගැට¦ ඇ කළා. ෙමvකද, ෙ. ආklවට
ස.බ/ධ *ලධාQ/ සහ ෙ,ශපාලනඥය/ 1)/ කරන ලද ල'
Êෂණ ස.බ/ධව 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ෙව/ ෙහ#දර
. *සා. ෙකෙස2 Vව:, නැවත වතාවS එ0මා SL- 4 යන
ෙä2!ෙc >වා එ0මාට අදාළ, අVG^ 0නකට ආස/න
කාලයS ෙගa. gමාද a ෙබන ?මනා ෙගaමට අදාළව ෙ.
ෙයජනාව ඉAQප: ම 0#/ රෙ² 1ගණන bයාව-යට ය.
ශSයS ලැෙබd යලා අ 1ශ්වාස කරනවා. ෙමvකද, ඒක
ගාT 1ෙN)ංහ මහතාට පමණS ෙනvෙවd, එ0මාෙග/ පfව
එම තන0රට එ/න )»න 1ගණකාපවG/ට: බලපාන
කGණS *සා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. ෙහvඳ ෙ,වF )යFලම
එSෙක ෙව/ෙ/ම නැහැ; නැ:න. )^aමට ෙබෙහ1/ gමාද
වනවා; නැ:න. ඒවාෙc ෙයන හරය AයාG කරනවා යලා
ඔබ0මා: ද/නවා. ජාක 1ගණන පනත ෙ</න ෙk ෙ.
ආklව බලයට ප: ෙවලා Aන 100 ඇ0ෙළ2Ad. නE:, ඒ කාලය
0ළ ඒක ෙගනාෙ නැහැ. ඒක ඇ තර. gමාද කරලා ඒ
ෙගෙන/න  පනෙ: ශSය: ය. gමාණයකට අl කරලා
අවසානෙc තමd ඒ පනත ෙගනාෙ. ගG *ෙයජ'
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කථානායක0ම*, අවසානෙc? ෙහ ජාක 1ගණන පනත
ෙගනා එක ෙහvඳ Vණාට, ජනතාවෙ< ජනවරෙ. හැÇම ෙබන
ෙවලාෙ, *ලධාQ/ෙ< ජවය, උන/^ව ෙබන ෙවලාෙ,
පාලනයS මාG Vණාට පf *f/ 0ළ 1ශ්වාසය ෙබන
ෙවලාෙ එය ෙගනාවා න. තමd, ඒවාට අදාළ කරන
සංස්කෘය:, වැඩ #ෙවළ: ව'ා«ත ව/ෙ/. අද ෙ. ආklව
ලංකා ඉහාසෙc දැවැ/තම ල' Êෂණය කළ, ත* ල'
Êෂණය කළ පාලනය බවට:, ඒ ල' Êෂණය ආරSෂා කළ
ආklව බවට: ප: ෙවලා ෙබනවා. µට ක-/ පැවැ ආkl
හැම එකSම Êෂණ වංචා කරලා ෙබනවා. නE:, ත*ව ග:තාට
පf 1ශාලම ල' Êෂණය, මහ බැංPව ස.බ/ධ කර ග: Êෂණය
ස.බ/ධ ආklව බවට ෙ. ආklව ප: a ෙබනවා. එ? ඒ
Ê තය/ ආරSෂා ම #බඳව ෙ. රෙ² අ·ාමාත'වරයාට
සෘØව ෙචදනා එFල a ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම ඒ ස.බ/ධව
කටI0 කරÄ කාරක සභාවලට ෙනvෙයP: බාධා )^ ෙවලා
ෙබනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, 1ගණන ෙස2වා ෙකvෂ/
සභාව ස්ථා ත ම, ජාක 1ගණන පනත ඉAQප: ම,
1ගණකාප0මාෙ< වැ>« වැ¹ ම ෙහvඳ Vණාට, ඒ හරහාම
ලංකාවට ලැ´ය හැව  ඒ ජවය එ/ෙ/ නැහැ. ඔබ0මා
ද/නවා, යමS 1ය I0 ෙවලාවS ෙබනවා යලා. මම ෙ.
කටI:ත පහළට දමනවා ෙනvෙවd. ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, නE: ඔබ0මාට මම යන අදහස ෙ:ෙරනවා
ඇ යලා මම 1ශ්වාස කරනවා. ෙ.ක ආ I0 ෙවලාෙ
ෙනvෙවd ඇ1Fලා ෙබ/ෙ/. දැ/ *ක. අර කර/න/ වාෙF
කරන ත::වයට තමd ෙ. ෙ, ප: ෙවලා ෙබ/ෙ/.
ෙ.ක: එSකම තව: කG YපයS ඉතා ඉSම*/ ම0
කර/න මම කැමැd, ෙවලාව ස.බ/ධෙය/ gශ්නයS ෙබන
*සා. 1ෙශ2ෂෙය/ම ඊෙc ෙ. පා+-ෙ./0ව 1නා¹ 13/
පfව කF ය/න ),ධ Vණා. ඒ ස.බ/ධෙය/ මම ඉතා
කනගා> වනවා. පා+-ෙ./0ව Àස්වන දවසකට යන 1යදම
ෙකvපමණද
යලා
රෙ²
ජනතාවට
1ගණකාප
ෙදපා+තෙ./0ෙව/
ය/න
ඕනෑ.
මම
ඇ:තටම
1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ෙව/ එම ඉF_ම කරනවා. ඒ
1යදම ස.බ/ධෙය/ අ ප:තරව-/ එක එක ගණ/ දනවා.
පා+-ෙ./0ව Àස්වන දවසකට ෙපv-ස් *ලධාQ/ දහස්
ගණනS ෙග/වනවා; *ලධාQ/ දහස් ගණනS එනවා. එෙහම
´ය? තමd, ඊෙc පා+-ෙ./0ව කF තබ/ෙ/. ජනතා
1ES ෙපරEණ *ෙයජනය කරන ම/KවG 1යට අ
හයෙදනාෙග/ හතරෙදෙනS ඊෙc ෙ. සභාෙ ÀÌ )»යා.
නE:, මෙ< දැ¯ෙ. හැ»යට ආkl පSෂය *ෙයජනය කර/
)»ෙc ඉතා f¥ ම/KවG gමාණයS. කාට: වගYමS ෙබන
බව ඇ:ත. නE:, 11ධ ෙහ20 *සා පා+-ෙ./0වට ෙකෙරන
EදF
නාස්ය
මහ1ශාල
බරS
ෙවලා
ෙබනවා.
1ගණකාප0මා අ¦: වැ>« තලයක >aම: එSකම
එ0මා ඇ0¥ 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ෙව/ මම ඉFලා
)»නවා, පා+-ෙ./0ෙ Àස්a. Aනකට යන 1යදම ගැන රටට
ෙහ#දර කර/න යලා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙදවැ* කGණ ෙමයd. මට
පැහැA- නැහැ, 1ගණන ෙකvසෙම/ ෙ. බලතල ලැj
ෙබ/ෙ/ ෙකෙස2ද යලා. නE:, හැම 1ටම අපට ),ධ a
ෙබ/ෙ/ )^ වංචා Êෂණ #බඳව පශ්චා: මරණ පSෂණ
කර/නd.
ඒක හ.බ/ෙතvට වරාය Vණ:, ම:තල hව/ෙතv>ෙපvළ
Vණ:, ෙ. ආklෙව/ කරන Pමන ෙහ ව'ාපෘයS Vණ: ඒ
ම/ ෙහvරක. කරලා, නාස් කරලා, අක 1යද. කළාට පfව
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පා+-ෙ./0ව

[ගG ´මF ර:නායක මහතා]

තමd 1ගණනය කර/න ෙව/ෙ/. ඒ *සා EF කා_නව අෙ«
ෙයජනාවS ණා, G යF -යන 100කට වැ¹ -අlම
ගණෙ/ G යF -යන 50කට වැ¹,- EදලS ෙයදaමට කැ´න²
අMමැය ලැ ව'ාපෘ ආර.භ මට ෙපර එම ව'ාපෘෙc
සංකFපය සහ සැලැස්ම අMව value for money යන Eදලට
අදාළ ව»නාකම ලැෙබනවාද යන එක
#බඳ +ණ
1ගණනයS කර/න. ඒ අMව ව'ාපෘය ආර.භ මට ෙපර
1ගණනයS කර/න, ෙකv/³ා:කGව/ට එය පැවමට ෙපර
1ගණනයS කර/න බලය 1ගණන ෙකvසමට ලැ´ය I0
ෙවනවා. එෙස2 නැව පශ්චා: මරණ පSෂණ පැවැ:aෙම/
)ම ෙ:GමS නැහැ ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*. මම
ද/නවා, හැම ව'ාපෘයSම ෙමෙහම කර/න බැහැ යලා.
ෙමvකද, ඊට පfවd ඒවා Êෂණ, වංචා පැ:තට ය/ෙ/. ඒ Êෂණ,
වංචාවට අදාළ පSෂණ කරලා ඒ Ê තය/ෙග/ EදF අය
මS අෙ« රෙ² තවම ෙවලා නැහැ. Ê තෙය භය ෙවලා
Fලා EදF බÛන ඒවා ෙබනවා. උසා1ය/ EදF අරෙගන
?ලා නැහැ. ඒ *සා ඒ පSෂණ ෙව/ෙ/ නැහැ. ඒ *සා තමd
අ ය/ෙ/ මහා පQමාණ ව'ාපෘ ආර.භ මට ෙපර ඒවා
1ගණනය කර/න අවස්ථාව ලබා Aය I0d යලා.
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I0d යලා. ෙමvකද, ෙමvරගහක/ද ජලාශය හතර වතාවS
1වෘත කරලා ෙබනවා. එතෙකvට උ:සවවලට යන 1යදම
1ගණනය ෙව/ෙ/ ෙකvෙහ/ද? දැ/ බල/න, ඔබ0ම/ලාෙ<
ග. ෙපර#ෙc gචාරක 1යද.වලට මෙ< දැ¯ෙ. හැ»යට
G යF ´-යන 10S ෙව/ කරලා ෙබනවා. අද: පQරක
ඇස්තෙ./0වS ඉAQප: කරනවා. ඒ, ෙමvකටද? PGණෑගල
Aස්CSකෙc ග.ෙපර#ෙc සමාර.භක උ:සවයට අදාළ 1යද.
ෙවMෙව/ අෙ+ක gපාදන සැපßම G යF -යනයd. ගG
*ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. අෙ+ක gපාදනd. ඇ:ත
gපාදනය G යF -යනය ෙනvෙවd. අ ද/නවා, ෙ.වාට
gචාරය: අවශ'd.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැ| }ෙtය.

எதா.
rose.

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, Budget Office එකS
පට/ ග/නවා යලා ෙමම ආklව වා. රජෙc EදF #බඳ
කාරක සභාෙ සභාප එ..ඒ. fම/ර/ මැ0මාට සහ එම
කාරක සúකය/ට ස්0ව/ත ෙව/න ඕනෑ. ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, රජෙc EදF #බඳ කාරක සභාෙව/ f1ෙශ2
කG ගණනාවS ඉAQෙc? ෙහ#දර ෙවd යලා අ තනවා.
මම ඒ කG ය/න ය/ෙ/ නැහැ. ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, අපට ඉතා පැහැA-ව ෙපෙනන ෙදයS තමd
ඉAQප: කරන අය වැය:, ඉAQප: කරන සැලf.වල:, ෙවන
ෙ,: අතර ආෙලක ව+ෂයක 1තර පරතරයS ෙබනවා යන
එක. ය/ෙ/, කතරගම යනවා යලා සමහර 1ට ය/ෙ/
Ä:තලෙ.. ස.+ණ ෙවනසS ෙබනවා. Budget Office එකS
ආර.භ කරනවා යලා ඡ/ද ග:තා. හැබැd. Budget Office එක
තවම නැහැ. ඒවා *ක. අ·ාමාත'0මාෙ< f/දර කථා 1තරd;
1ෙනදාංශයS වශෙය/ යන කථා 1තරd. එ0මා ප:a අVG^
0නහමාරS Fලා: ඒවා කරලා නැහැ.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අෙනS කාරණාව, උ:සව
1යද. ෙබනවා යලා ඔබ0මා: ද/නවා. 1ගණකාප
ෙදපා+තෙ./0ව පැ:ෙත/ ග:ෙතv:, අද රෙ² දැවැ/ත
gශ්නයS ෙවලා ෙබන උ:සව 1යද. 1ගණනය ෙ.
^ෂ්කරතාවS ෙබනවා. ෙමvකද, ජනාපවරයා එන
උ:සවයක, අ·ාමාත'වරයා එන උ:සවයක 1යද. )^ ව/ෙ/
ආයතන අ1ශාල gමාණයMd. 1ෙශ2ෂෙය/ම ෙපv_)ය සහ
හEදාෙව/ යන 1යද. gමාණය ගණනය කර/නම බැහැ. ඊට
අමතරව වැය වන මහ1ශාල 1යද. gමාණයS ෙබනවා.
ඔබ0මා: ද/නවා, ප:තර වා+තාවල පැහැA-ව ෙ. ගැන සඳහ/
ෙවලා ෙබනවා යලා. ජනාපවරයාෙ< Aය!යට අය:
gචාරක සමාග. ෙබනවා. ඒ gචාරක සමාග.ව-/ තමd
ජනාප0මාෙ< උ:සවව-/ වැ¹ gමාණයS සං1ධානය
ෙව/ෙ/ යලා තමd Äව:ප: වා+තා කර/ෙ/. Äව:ප:වල
සඳහ/ වනවා පමණS ෙනvෙවd, අපට: ඒ ගැන අදහසS
ෙබනවා. අ ද/ෙ/ නැහැ, අ·ාමාත'වරයාෙග: එෙහම
ෙබනවාද යලා. එ0මාෙ< පVෙF අයෙ< ෙනvෙව/න
Ä¥ව/, එ0ම/ෙ< 0ර/ෙ< එෙහම ෙබ/න Ä¥ව/. ෙ.
gචාරක 1යද. සඳහා වැය වන Eදල අ1ශාලd. මම ෙපෙ+දා ෙ.
පා+-ෙ./0ෙ?: gකාශ කළා, ජනාප0මා ෙමvරගහක/ද
ජලාශය හතර වතාවS 1වෘත ම #බඳ 1ගණනයS කළ

මෙ< ෙවලාව ග/න එපා. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*,
සභානායක0මාට ෙද/න මට ෙලාව නැහැ.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබ0මාට තව 1නා¹යS පමණd ෙබ/ෙ/.

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ඒක තමd. මට 1නා¹යd ෙබ/ෙ/ සභානායක0මා.
මම ෙ. ය/ෙ/ gචාරය කර/න එපා යලා ෙනvෙවd.
මෙ< කථාෙ එතැ*/ අFල/න එපා. ඒකට ෙ/
සභානායක0මා නැÇ )»ෙc. මම ය/ෙ/ එෙහම ෙනvෙවd.
නE:, අපට රටS වශෙය/ දර/න Ä¥ව/ 1යද. ෙබනවා.
හැබැd, ෙ.වාට )ම guideline එකS, )ම iමාවS,
1ගණනයS නැහැ. පfය අVG^ 5, 10 ඇ0ළත ෙ. රෙ²
දැවැ/ත රාජ' උ:සව පැවැ:Vණා. ඒ රාජ' උ:සව 10S, 15S
අරෙගන බැ¦ෙවv: ෙකvපමණ අනවශ' 1යදමS කර
ෙබනවාද යලා ෙ. රෙ² ජනතාවට -ෙ. රටට- ය/න
යලා මම 1ගණකාප0මාෙග/ ඉFලා )»නවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ6: 8. ෙපෙ+රා
ඇම0මා ඉAQප: කළ අදහස මම #ග/නවා. 1ගණන
ෙකvසම, පQපාලන ෙස2වෙc සහ commerce අංශෙc auditing,
accounting job එකS පමණS ෙනvෙවd. අද ෙලvPම ෙහvරක.
ෙව/ෙ/ Technical Evaluation Committeesවල. ඒෙS ෙසºඛ'
ඇම0මා »ය:, හැම ආklවකම ෙලvPම ෙහvරක.
)^ ෙව/ෙ/ ෙමvෙක/ද? ඒ, Technical Evaluation
Committeesව-/.
ෙ. MRI machine එකද ෙහvඳ, අර MRI machine එක ද
ෙහvඳ යලා ය/න accountancy කරÄ ෙකනPට
ෙ:ෙර/ෙ/ නැහැ. Structural drawing එකS බල/න
chartered accountant ෙකනPට ෙ:ෙර/ෙ/ නැහැ. ඒ *සා ෙ.
ආධාන·ා, පරණ අදහස ෙවනස් කරලා කGණාකර, Audit
Service Commission එක, Auditor-General's Department එක

241

2018 සැ«තැ.බ+ 07

ඉං6ෙ/G, ෙසºඛ', ෛවද', තාSෂ!ක ෙස2වාව/ව-/
Äරව/න ඕනෑ. ෙහvංෙකvං වාෙ< නගරවල, )ංග«Gව වාෙ<
Êෂණ අld යලා සලකන රටවF ඇ0¥ ෙගvඩS රටවල
1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ව CAS pass අයෙ<:, commerce
කරÄ අයෙ<: දලයS කරෙගන නැහැ. ඒක ෙමඩ අදහසS.
එෙහම ෙදයS ත/නව: බැහැ. අ ගG ඇම0මාෙ< අදහස
#ග/නවා. ඒ වාෙ<ම 1ගණන ෙස2වා ෙකvසෙම/ සහ
ආklෙව/ අ ඉFලා )»නවා, වහාම bයා:මක වන පQA
උග:, වෘ:°යමය f^fක. ෙබන, ෙවන: Sෙෂ2³වල
පළÄG,ද ෙබන අය ෙ.වාට බඳවා ග/න යලා. මම න.
ය/ෙ/ හEදා , අංශෙc 1äාම ය අය පවා බඳවා ග/න
ඕනෑd යලාd. ෙමvකද, ෙ. සමහර ඒවාට එවැ* investigative
knowledge එකS ෙබ/න ඕනෑ.

ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

මෙ< ෙලාෙව/ න. අl කර/න එපා.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ගG ´මF ර:නායක
ම/K0මා gචාරක කටI0 ස.බ/ධව gකාශයS කළා. ගG
මංගල සමරaර ඇම0මා අපට පැහැA-ව gකාශ කර ෙබනවා,
ග.ෙපර#ය වැඩසටහනට ෙපº,ග-ක අංශෙය/ )යයට 75ක
දායක:වයS ලැෙබනවා යලා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ග/ මP රEනායක මහතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
ගG ම/K0ම*, කථාව අවසාන කර/න.

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මට තව 1නා¹යS ෙද/න, ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*.
ෙපv_)ෙc, CID එෙS ටÄ උසස්, වැදග: *ලධාQ/ ෙ.වාට
බඳවා ග/න ඕනෑ. එෙහම නැව මහා පQමාණ ෙහvරක.
අFල/න බැහැ. 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ෙ )ය¦ අංශ
ශSම: කරන එක ෙහvඳd. ඒ වාෙ<ම 1ගණකාප
ෙදපා+තෙ./0වට ස්වා¶න:වය ෙදන එක: ෙහvඳd. ඒ 1තරS
ෙනvෙවd.
මා
වගYෙම/
යනවා,
1ගණකාප
ෙදපා+තෙ./0ෙ: Ê ත *ලධාQ/ ඉ/නවා යා. මට ඉහළ
ම²ටෙ. *ලධාQ/ ස.බ/ධෙය/ ෙතvර0G ලැ´ලා නැහැ.
නE:, මැද ම²ටෙ. Ê ත *ලධාQ/ ඉ/නවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, වයඹ පළාෙ: මා+ග
සංව+ධනය ඇ0ෙළ2 ලSෂ ගණ*/, ෙක» ගණ*/ ෙකෙරන
දැවැ/ත වංචා #බඳව මම 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0වට
පැ!- කළා. ඒ පැ!Fලට දායක V, ෙ. වංචාවට 1G,ධ
V ඒ gෙ,ශෙcම ඉ/න Ä,ගලයාට අද ෙමvකSද ෙවලා
ෙබ/ෙ/? ෙහvරකම අFල/න යලා පැ!- කරÄ, වයඹ
පළාෙ: සමහර Ä,ගලd/ට, සමහර සමාග.වලට 1G,ධව
1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ෙ වයඹ පළාෙ: ඉ/න Ê ත
Ä,ගලය/ අද කටI0 කරනවා. ඒ *සා ගාT 1ෙN)ංහ
මැ0මාෙග/ අ ඉFලා )»නවා ඔබ0මාෙ< ෙදපා+තෙ./0ව
යටෙ: ඉ/න Ê ත *ලධාQM: වහාම ෙහ#දරV කර/නය
යලා. එෙහම නැ Vෙණv: 1ගණනය ´ඳ වැෙටනවා යන
එක මතS කර/ මෙ< කථාව අවස/ කරනවා. ෙබvෙහvම
ස්0d.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙබvෙහvම ස්0d.
hණව+ධන ම/K0මා.
ෙබනවා.

µළඟට, ගG (ආචා+ය) බ/^ල
ඔබ0මාට 1නා¹ 10ක කාලයS
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(மாமி பிம- ர(நாயக)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*,-

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

නැහැ, ෙ.ක A/ Aගට ෙගන ය/න Ä¥ව/කමS නැහැ.
ගG බ/^ල hණව+ධන ම/K0මා කථා කර/න. [බාධා මS]

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, එ0මා මෙ< gශ්නයට
#0G ^/ *සාd මා ෙ. කාරණය ම0 කර/ෙ/.
ගG ඇම0ම*, ෙ. වැඩසටහ/වල gචාරක 1යද. දර/ෙ/
ෙපº,ග-ක අංශෙය/ යලා ද ඔබ0මා ය/ෙ/? [බාධා
මS]

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගG ඇම0මා වා, ෙමvනරාගල  වැඩසටහෙ/?:
gචාරක 1යද. )යයට 75S - [බාධා මS]

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මා ද/නා ෙ, තමd
ෙගvඩS ව'ාපාර ´ඳ වැ»ලා ණාට gචාරක සමාග.වල ලාභ
උ0රනවා-[බාධා මS]
[.භා. 11.39]

ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*,-

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG සභානායක0මා.

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. රෙ² 1ගණන
ෙකvසමS ඇ ම #බඳව:, රජෙc 1ගණකාප0මාෙ<
වැ>« µට වඩා වැ¹ gමාණය/ ෙහ ව+ධනය aම #බඳව
අෙ« )^ 1ෙරධතාවS ෙනvදSවන අතර, වෘ:°ය ම²ටෙ.
රාජ' ෙස2වකd/ෙ< වැ>« #බඳ µට: වඩා වැ¹ අවධානයS
ෙයvE 1ය I0d යා අ 1ශ්වාස කරනවා. රජය යටෙ:ම
ෙබන රාජ' සංස්ථා, ව'වස්ථා ත මkඩලවල සභාපවG/
වැ* ඉතා Pඩා Sෙෂ2³යS කරන අයට ෙගවන වැ>ප ගැන
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පා+-ෙ./0ව

[ගG (ආචා+ය) බ/^ල hණව+ධන මහතා]

බැ¦ෙවv:, යහපාලන රජය බලයට ප: aෙම/ පf ල/ක/
එයා+ ලd/ස් සමාගෙ. 1ධායක තන0රකට ප: කළ fෙ+/
ර:ව:ත මහතාට දවසකට G යF ලSෂයකට වඩා වැ¹ වැ>පS
ලැෙබනවා. එ0මාට මා)ක වැ>ප වශෙය/ G යF ලSෂ 32S
ෙගවනවා.
සමස්ත රජය, රාජ' ආයතන 1ගණනය කරන 1ගණකාප
වාෙ< ෙනvෙවd. hව/ සමාගමක gධාන *ලයS දරන
ෙ,ශපාලන ප:aමකට ලSෂ 32ක වැ>පS ෙගවනෙකvට,
අ·1*ශ්චයකාර0මා
ඇ0¥ ෙä2ෂ්ඨාකරණෙc
1*fG
0ම/ලාට, E¥ රට #බඳ වගY. දරන කැ´න² ඇමවG/ට
එෙස2 නැ:න. රාජ' අංශෙc ෙවන: 11ධ වෘ:කය/ට ෙගවන
වැ>« තල, රජය යටෙ: ෙබන රාජ' සංස්ථාවල වැ>« තල
සමඟ සසඳනෙකvට 1ශාල අ+දයS ෙබනවා. මා ^>වා, මහජන
බැංPෙ සභාපවරයා ලබන වැ>ප. ලSෂ ගණ*/ තමd වැ>«
ෙගව/ෙ/. එතෙකvට ම/KවG/ෙ< G යF 54,000 වැ>ප
නැ:න. ලSෂය #බඳවd කථාෙව/ෙ/. රාජ' සංස්ථා හා
ව''ස්ථා ත මkඩලවල වැ>« වහය/ සමඟ සාෙ«Sෂව
සැසÌෙ.? රජෙc ඉහළ වගY. දරන වෘ:යමය වශෙය/
f^fක. ලැ අයෙ< වැ>« ම²ට. #බඳව වැ>« ෙකvසෙ.
1ෙශ2ෂ අවධානය ෙයvE 1ය I0ය යා මා 1ශ්වාස කරනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, රාජ' අංශෙc gධාන
gශ්නය ෙමයd. දැ/ ගණකාකරණ Sෙෂ2³ය ග:ෙතv:, ඒ
#බඳ gමා!ක අවෙබධයS ෙබන ෙකෙනS ෙලස වරල:
ගණකාකාQවෙයS -qualified Chartered Accountant
ෙකෙනS- Vණාම ෙහvඳ වැ>පS ලබාග/න Ä¥ව/. අද තGණ
දGෙව 11ධ රටවලට / අධ'ාපනය ලබා එනවා. Master's
degree එකS අරෙගන, ඉං)ෙය/ වැඩ කර/නට Ä¥ව/,
පQගණකෙය/ වැඩ කර/නට Ä¥ව/ ෙහvඳ ගණකාකා
වරෙයS ෙලස එ#යට එන අVG^ 1) හතරක, 1)පහක
දGෙවPට ෙපº,ග-ක අංශෙc සමාගමක ගණකාකාවරෙයS
ෙලස ලSෂ ෙදකක වැ>පS ලංකාව ඇ0ෙළ2 කරදරයS නැව
ලබා ග/නට Ä¥ව/. සමහර ෙවලාවට ල' කළමනා
කGෙවPට ලSෂ 0නS හතරS, ලSෂ පහS, හයS තමd
ෙපº,ග-ක අංශෙc වැ>« වශෙය/ ෙය/ෙ/. ෙපº,ග-ක
අංශෙc එවැ* වැ>පS ෙගවන 1ට 1ගණකාප
ෙදපා+තෙ./0ව යනාAයට 1ගණන Sෙෂ2³යට අවශ' f^fක.
ලැ Ä,ගලය/ බඳවා ගැ¯ම #බඳ gශ්න ෙබනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ව+තමාන 1ගණකාප
0මාෙ< Pඩා කාලය, එෙහම නැ:න. එ0මා උසස් ෙපළ හදාරන
කාලය, එෙහම නැ:න. එ0මාෙ< 1ශ්ව 1ද'ාල කාලය, එෙහම
නැ:න. එ0මා ෙ,ය ආදාය. ෙදපා+තෙ./0ෙ )» කාලය
#බඳ අෙනS )ය¦ ෙදනාට වඩා වැ¹ අවෙබධයS මට ඇත
යා මම තනවා. එම *සා මා එ0මාෙග/ බලාෙපvෙරv:0
ෙව/ෙ/ තම/ෙ< hGවG/ට, තම/ෙ< 1ශ්ව1ද'ාලයට,
තම/ දරන තන0රට අúමානයS වන ෙලස, ෙගºරව¯ය ෙලස,
ෙ,ශපාලනයට අදාළ ෙනvවන, 1ගණන Sෙෂ2³යට අදාළ
gකාශන සඳහා පමණS අවධානය ෙයvE කර/ රටට 1ශාල
ෙස2වයS ලබාෙදd යාd.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ආklUම ව'වස්ථා
සංෙශධනෙc? ෙ. ගG සභාව 1)/ EදF #බඳ අMකාරක
සභාවS ප: කළා. එම අMකාරක සභාව සම/1ත ෙව/ෙ/,
බ/^ල hණව+ධන මහතා (සභාප), ගG (ආචා+ය) සර:
අEගම මහතා, ගG a.එස්. රාධbෂ්න/ මහතා, ගG අෙනමා
ගමෙ< මහ:ය, ගG (ආචා+ය) හ+ෂ ද )Fවා මහතා, ගG ඉරා/
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1Uමර:න මහතා, ගG E0)ව-ංග. මහතා, ගG ෙකෙහ#ය
රÔSවැFල මහතා, ගG f*F හ¬/ෙන: මහතා, ගG ඊ.
සරවනපව/ මහතා, ගG තාරක බාලQය මහතා යන අයෙගMd.
ෙ. අMකාරක සභාෙ වා+තාව ෙ. සභාවට
#ග/වා
ෙබනවා. අෙ« අදහස Vෙk, ලංකාෙ ආklUම ව'වස්ථාෙ
ෙවනම පQ`ෙÏදයS 1ගණකාපවරයා සඳහා ෙව/ 1ය I0ය
යාd. ඒ අMව අෙ« ගG අ6: 8. ෙපෙ+රා රාජ' ඇම0මා
ෙයජනා කළ *+ෙ,ශ 1ශාල gමාණයS ඒ අMකාරක සභාෙ
සභාපවරයා වශෙය/ මා 1)/ අෙනS
)ය¦ම
සාමා6කය/ෙ< +ණ දායක:වෙය/ ඉAQප: කර ෙබනවා.
ෙ. අවස්ථාෙ? ඒ #බඳ ෙකvටස් පය මම යව/නට
කැමd. 1ගණන 1ෂය පථය #බඳව හා ඒ ඒ Sෙෂ2³ #බඳ
1ශාල පQචයS ලැ Ä,ගලය/ෙ< අදහස් උදහස් දැනෙගන
තමd ෙ. *+ෙ,ශ »ක අ ආklUම ව'වස්ථා අMකාරක
සභාෙ වා+තාව ෙලස ඉAQප: කෙළ2. දැනට 1ගණනය
ෙබ/ෙ/, ආklUම ව'වස්ථාෙ උප ෙකvටසS වශෙයMd.
එම *සා එම වා+තාෙ අ සඳහ/ කර ෙබනවා, "රජෙc
1ගණනය රජෙc Eල'වල උප ෙකvටසS වශෙය/ ෙනvව
ෙවනමම පQ`ෙÏදයS යටෙ: ෙප/aම අවශ' බව *+ෙ,ශ
ෙකෙ+" යා.
උප ෙකvටසS වශෙය/ ෙනvව, ආklUම ව'වස්ථාවS *)
ෙලස ෙ. රෙ² හැෙදන අවස්ථාෙ? 1ගණනය ෙවනම ෙකvටසS
ෙලස ´ය I0d යලා *+ෙ,ශ කර ෙබනවා.
එ 153(1) වග/යට අ සංෙශධනයS ඉAQප: කර
ෙබනවා,
"f^fක.ල:
1ගණකවරෙයP,
#ග:
වෘ:කෙයP 1ය I0 Vවද, .කරණ වෘ:ය පමණS ඒ
සඳහා පදන. aම f^f ෙනvවන අතර, වෘ:කෙයP aම
පමණS ව'වස්ථාව 0ළ ඇ0ළ: ම ෙයග' ෙ. එන.,
"f^fක.ල: වෘ:කෙයP වන 1ගණකාපවරෙයP )»ය
I:ෙ:ය" යMෙව/ (වෘ:කෙයP යන වචනය අ+ථ *¾පණය
ම ෙයග' ෙ.)" යලා. ෙ. *+ෙ,ශය ගැන තමd අෙ«
අ6: 8. ෙපෙ+රා රාජ' ඇම0මා ෙ. ආ+Íක 1ද'ාව,
ව'ාපාර පQපාලනය, ල' කළමනාකරණය, ඉං6ෙ/G 1ද'ාව,
ෙවන: වෘ:°යමය අංශ #බඳ Ä¥F අවෙබධයS හා දැSමS
සත තැනැ:ත/ )»ය I0ය යන එක අ *+ෙ,ශ කරලා
ෙබනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ම/K0මා, ඔබ0මාට තව 1නා¹ ෙදකS ෙබනවා.

ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

මම ඉSමනට ෙ. කG »ක ය/න.. 153(3)(ඇ)
වග/යට අ සංෙශධනයS ඉAQප: කරලා ෙබනවා, "වයස
අVG^ 60 ෙවMවට 'çර කාලය අVG^ 07 ව/ෙ/ය' යMෙව/
සංෙශධනය ම ෙයග' ෙ." යලා.
153(3)(ඈ) වග/යට *+ෙ,Öත සංෙශධනයS ෙබනවා,
"1ගණකාපවරයාෙ< තන0ර Äර«පාl වන 1ට, එම තන0ර
මසS ඇ0ළත රaම සඳහා ජනාපවරයා 1)/ යවර ගත
I:ෙ:ය සහ එෙලස ප: කරM ලබන 1ගණකාපවරයා එම
ප: කරM ලබන Aනෙc )ට ව+ෂ 07ක කාල iමාවS සඳහා )ය
තන0ර දරM ලබ/ෙ/ය" යලා.
153(ඇ)2(අ) වග/යට අ සංෙශධනයS ඉAQප: කරලා
ෙබනවා, "152 වග/ෙc 11ධානවල PමS සඳහ/ Vවද,
¯ය ම/ ස්ථා ත ෙකvට ඇ ජාක 1ගණන කා+යාලෙc
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සහ 1ගණන ෙස2වා ෙකvසෙ. වා+ ක ඇස්තෙ./0 #ෙයළ
ම සහ පා+-ෙ./0ෙ අMමැය ලබා ගැ¯ම සඳහා
පා+-ෙ./0ව ෙවත ඉAQප: ම !ස පා+-ෙ./0 අය වැය
කාරක සභාව ෙවත ඉAQප: ම." යලා.
153(ඇ)2(ඇ) වග/ය යටෙ: අ¦/ ඇ0ළ: මට අ
*+ෙ,ශ කරලා ෙබනවා, "1ගණකාපවරයාෙ< රාජකාQ සහ
කා+යභාරය ස.බ/ධෙය/ මඟ ෙප/aම සහ උපෙදස් සැපßම''
සහ දැනට 153(ඇ)2(ආ) වග/ය යටෙ: දSනට ලැෙබන
"දැ/" යන පදය ඉව: මට.
153(ඇ) 6 යටෙ: පහත ෙකvටස අ¦/ ඇ0ළ: මට අ
*+ෙ,ශ කරලා ෙබනවා.
"උපවග/ 153(ඇ)2(ඇ)ට අMÙලව, 1ගණකාපවරයා
ෙවත මඟ ෙප/a. සහ උපෙදස් සැපßම සඳහා 1ගණන ෙස2වා
ෙකvසම ෙවත 11ධාන සැකiෙ. ? )ය වගY. සහ
කා+යභාරය ඉ> ම ස.බ/ධෙය/ 1ගණකාපවරයා ෙවත
ලබා ? ඇ අúමතාMසා බලය ස.බ/ධෙය/ වැරA
අවෙබධය/ ෙතvරව සංවරණ හා 0ලන Uමය භා1තයට
ගැ¯ම ෙයග' ෙ.
ඒ ස.බ/ධෙය/ 1ගණන ෙස2වා ෙකvෂ/ සභාව 1)/
ඉAQප: කරM ලබන කවර ෙහ උපෙදස් ෙහ මඟ ෙප/a.
#ගැ¯මට ෙහ gSෙෂ2ප මට 1ගණකාපවරයාට ´ය
I0 අúමතාMසා බලයට යට:ව, ඔÅ එෙස2 #ෙනvග/ෙ/
න. ෙහ20 දSව/ පා+-ෙ./0වට වා+තා මට
1ගණකාපවරයාට හා 1ගණන ෙකvෂ/ සභාවට අවස්ථාව
සලසන 11ධාන සැලැස්aම ෙයග' ෙ."
153(අ)(1)(අ) වග/යට අ සංෙශධනයS ඉAQප: කරලා
ෙබනවා, "*ෙයජ' 1ගණකාප ෙහ ඊට වඩා ඉහළ
තන0රS දරා ඇ 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ෙ 1äාක
*ලධාQයP" වශෙය/.
153(අ)(1)(ඈ) ෙකvටසට, "සාමාන' වෘ:°යමය 1තය 0ළ
ෙගºරවයට පා³ a ඇ 1Öෂ්ට:වය සහ අවංකභාවය සත
පQසර තකාµ Ä,ගලයP සහ කවර ෙහ ෙ,ශපාලන පSෂයක
සාමා6කයP ෙනvවන Ä,ගලයP" යන ෙකvටස් එක0 කර/න
යලා අ සංෙශධනයS ඉAQප: කරලා ෙබනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබ0මාට ලැj ඇ කාලය අවසානd, ගG ම/K0මා.

ග/ (ආචාය) බ6wල xණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப#ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මට *යත කාලය අවස/
ෙව/ පවන *සා ෙ. ඉF_ම කරනවා. EදF #බඳ අM
කාරක සභාෙ වා+තාෙ සඳහ/ ෙයජනා ඉතා වැදග: 1ය හැ
බැ1/, "රජෙc 1ගණන සහ 1ගණකාපවරයා සඳහා
ෙයජනා" ඇ0ළ: 25 වැ* >ෙ )ට 28 වැ* >ව දSවා >
පය - ෙමය 1ගණකාපවරයා ස.බ/ධෙය/ පමණS
ෙබන *සා- මෙ< කථාෙ ෙකvටසS ෙලස හැ/සා[ වා+තාෙ
පළ කරන ෙලස ඔබ0මාෙග/ ඉFලා )»නවා. මා එය සභාගත*
කරනවා.

—————————
* ස්තකාලෙt තබා ඇත.
* "னிைலய தி ைவகபள.
* Placed in the Library.
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ෙ. ගG සභාව ප: කළ අM කාරක සභාවක වා+තාෙ
ෙකvටසS *සා ඒ ෙකvටස අනාගතෙc රෙ² ආklUම
ව'වස්ථාවS හැෙදන 1ට වැදග: ෙවනවා.
ෙ. අවස්ථාෙ අ 1ගණකාප0මාෙග/ 1ෙශ2ෂ ඉF_මS
කර/න කැමැd. EදF #බඳ ස.+ණ බලය පා+-ෙ./0වට
ෙබනවා. අය වැය ෙFඛන සකස් ෙ. bයාව-ෙc? ෙ. ගG
සභාව ෙනvමඟ යවන ආකාරයට ඉතා 1ශාල අය වැය ෙයජනා
gමාණයS ඉAQප: කර ෙබනවා. ඒවා ස.+ණ අසත' හා
gාෙයක ෙනvවන ෙ,වF. ඒ
#බඳව අ
ගG
කථානායක0මාට පැ!- කර ෙබනවා. සමහර ෙවලාවට
´-යන 125S - ෙක» 12,500S- ෙ. පා+-ෙ./0ෙව/ වැÀA
ෙලස ෙව/ කර ෙබනවා. ටÄ EදF අමාත' ර1 කGණානායක
මහතා 1)/ ලංකා ඉහාසෙc ) දවසක කර නැ ආකාරයට
ෙ. පා+-ෙ./0ව ෙනvමඟ යැaම #බඳව අ 1ශ්වාස භංග
ෙයජනාවP: භාර ? ෙබනවා. ඒ ෙව/ . #බඳව
1ගණකාපවරයා )වS කරලා නැහැ. ඒ ෙයජනා #බඳව:
1ගණනයS කරන ෙලස ඉFලා )»/, එ0මාෙ< වැ>« වැ¹
ම ස.බ/ධෙය/ ඒකාබ,ධ 1පSෂය හැ»යට අපෙ< +ණ
සහෙයගය ලබා ෙදන බව gකාශ කර/ මෙ< වචන ස්වFපය
අවස/ කරනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

µළඟට ගG E6+ රÅමා/ ම/K0මා. ඔබ0මාට 1නා¹
අටක කාලයS ෙබනවා.
[.භා.11.51]

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, 1ගණකාප0මාෙ<
වැ>« වැ¹ ෙ. ෙයජනාව ස.බ/ධෙය/ කථා කර/නට
අවස්ථාව ලබා ?ම ගැන ඔබ0මාට ස්0ව/ත ෙවනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, 2015 මැවරණ
ෙපvෙරv/^වS හැ»යට ජාක 1ගණන පනත ෙගනැFලා,
එ0මාට ස්වා¶නව වැඩ කර/න අවශ' බලතල හා ¯මය රාEව
සකස් කර ?ම යහපාලන ආklෙ තව: ෙ,ශපාලන
ෙපvෙරv/^වS ඉෂ්ට මS හැ»යට අපට හ¬/ව/න Ä¥ව/.
පf ය කාලය Äරාම
මාධ' 0#/ වාෙ<ම 1පSෂෙc
කkඩාය.ව-/ අපට 1ශාල ෙචදනා ණා. අ
මැවරණෙc? ලබා ^/ ෙපvෙරv/^වS හැ»යට 1ගණන පනත
ෙගන ඒම පමා ම #බඳව 1පSෂෙය/ අපට ය. ය.
ෙචදනා එFල Vණා. නE: රජයS හැ»යට අපට Ä¥ව/ෙවලා
ෙබනවා, ඒ පන: ෙක>.පත ෙගනැFලා ස.මත කර/න. ඒ
*සා දැ/ 1ගණකාප0මාෙ< ?මනාව වැ¹ කර/න, එ0මාට
ලබා ෙදන වරgසාද වැ¹ ෙ. ෙයජනාවS පා+-ෙ./0වට
ෙගනැFලා ස.මත කර ග/න අද Ä¥ව/ෙවලා ෙබනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. රෙ² බලයට ප: වන
ඕනෑම රජයS යටෙ: 1ගණකාප0මාට අ1ශාල
කා+යභාරයS ෙබනවා. ෙ. රෙ² ජනතාවෙ< EදF අවභා1ත
ම, ෙ,ශපාලනඥය/ 1)/ ජනතාවෙ< EදF පQහරණය
ෙ.? ෙකvd තර. ^රට ඒ EදF අවෙබධය/ පQහරණය
කරනවාද, නැ:න. ඒවා ෙකvd තර. ^රට අවභා1ත කරනවාද
යනා? වශෙය/ ඒ )ය¦ෙ,වල වගYම, ඒ ගැන ෙසvයා බැ_ම හා
පSෂණ පැවැ:aම
#බඳව )ය¦ වගY. අද අෙ«
1ගණකාප0මාට පැව ෙබනවා.
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පා+-ෙ./0ව

[ගG E6+ රÅමා/ මහතා]

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ එ0මාෙග/ µට වඩා
ෙ,වF බලාෙපvෙරv:0 ෙවනවා. ෙමvකද, ෙ,ශපාලනඥය/ ගැන
අද සමාජය 0ළ 1ශාල කÍකාවS ඇ a ෙබන *සා.
1ෙශ2ෂෙය/ම ම/KවG ගැන, ඇමවG ගැන, gාෙ,ය සභාෙ
)ට පා+-ෙ./0ව දSවා )»න )ය¦ ජනතා *ෙය6තය/
ගැන ජනතාව 0ළ ෙබන පැසfම, ජනතාව 0ළ ම/KවG/
#බඳව ෙබන Æ³ය ෙදස බැ¦වාම අ කාටව: ස/ෙතෂ
ෙව/න බැහැ. ආkl පSෂෙc ම/KවG ෙව/න Ä¥ව/,
1පSෂෙc ම/KවG ෙව/න Ä¥ව/, gාෙ,ය සභාවල ඉ/න
ජනතා *ෙය6තය/ ෙව/න Ä¥ව/ ඒ )ය¦ෙදනා #බඳව අ
)ය¦ෙදනාටම ස/ෙතෂ ෙව/න බැQ ත::වයS තමd සමාජය
0ළ ෙබ/ෙ/. මා තන 1යට ෙ,ශපාලනඥයාට 1G,ධව
තමd *තරම Êෂණ ෙචදනා එFල ව/ෙ/. ෙ,ශපාලනඥය/
ඉලSක ෙකvට තමd ඒ )ය¦ෙ,වF ෙව/ෙ/. නE: ඊට
අමතරව, අ
තව »කS එහාට Fලා බැ¦ෙවv:
ෙ,ශපාලනඥයාට අමතරව ෙ. රෙ² ඉ/න රාජ' *ලධාQ/,; ෙ.
රෙ² රාජ' ෙස2වකය/, ඉහළ *ලධාQ/ ස.බ/ධෙය/ ෙබන
Êෂණ ෙචදනා Aහා බැ¦ෙවv: ෙ,ශපාලනඥය/ට වඩා ෙචදනා
රාජ' *ලධාQ/ට ෙබනවා.
නE:, අවාසනාවකට ඒ ෙචදනා එ#යට එන gමාණය ඉතාම
අවම ම²ටමකd ෙබ/ෙ/. අ වෘ:°ය ම²ටෙ. ඕනෑම
Sෙෂ2³යS අරෙගන බැ¦ෙවv: ඒවාෙc ෙට/ඩ+ කැඳa.
ෙව/න Ä¥ව/, පSෂණ . ෙව/න Ä¥ව/, ගණ/ හැ?.
ෙව/න Ä¥ව/, එෙහම: නැ:න. ෙවන: ෙදයS ෙව/න
Ä¥ව/. ඒවාෙc )^ වන වංචා හා Êෂණ gමාණය බැ¦වාම ඉතාම
ඉහළ ම²ටමක ෙබනවා. පා+-ෙ./0ව 0ළ ෙබන ස්ථාවර
ක> ඇ0¥ ය. ය. ක>වල? අ ඒවා ම0 කරලා, ඒවා ගැන
කථා බහ Vණ:, ඒවා එ#යට ෙගනාව:, ඒවා #බඳව පවන
¯මය ගැට¦ *සා, ¯ය අMව ඒවාට ෙද/න Ä¥ව/ °/^,
¯ෙය/ ඒවාට ග/න Ä¥ව/ යවර ඉතාම අවම ම²ටමකd
ෙබ/ෙ/. ඒ *සා අපට ඒවා ගැන: ත/න ෙවනවා, ගG
*ෙයජ' කථානායක0ම*. අ ඒවා ගැන: කFපනා කරලා,
එවැ* ෙචදනා ඇ රාජ' *ලධාQ/ ස.බ/ධෙය/ අපට °/^
ග/න Ä¥ව/ 1යට ¯මය බලයS හද/න ය. බලා:මක
UමෙදයS හදා ග/න ෙවනවා. එෙහම නැ0ව අ හැම
ස්ෙස2ම ෙ. රෙ² ඉ/න ෙ,ශපාලනඥය/ටම ඇFල AS
කරලා,
ෙ,ශපාලනඥය/ෙ<ම
වැරA
කථා
කරලා,
ෙ,ශපාලනඥය/ෙ< වංචා හා Êෂණ #බඳව 1තරS කථා
කරලා, ෙ. රෙ² Êෂණ අවම කර/න: බැහැ; Êෂණ හා වංචා
නව:ව/න: බැහැ. ඒ *සා අ ෙ. රෙ² රාජ' ත/³ය 0ළ )^
වන Êෂණ හා අUකතා ගැන කථා කළ I0d. ඒවා *වැරA කර
ගැ¯ෙ. ය. යා/³ණයS අ සැක)ය I0d. ඒවා නවතා
ගැ¯ෙ. ය. UමෙදයS ගැන අපට ත/න ෙවනවා. ඒවා
නවතා ගැ¯ෙ. ය. UමෙදයS ගැන අපට අ¦ෙත/ කFපනා
කර/න ෙවනවා. මම තන 1යට අ
එවැ* කාල
පQ`ෙNදයකට අද ඇ1: ෙබනවා. ෙමvකද, පfය කාලෙc
අපට කර/න බැහැd යÄ ÅඟS ෙ,වF-

ග/ !මP rරවංශ මහතා

(மாமி விம- Eரவ5ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ග/ !මP rරවංශ මහතා

(மாமி விம- Eரவ5ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. අවස්ථාෙ?
ඔබ0මාෙ< අවධානයට ෙ. කාරණය මා ෙයvE කරව/න
කැමැd.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. මාසෙc 05වැ* දා
ජනබල ෙමෙහIමට ෙකvළඹට ආÄ *ස්f/ට Q පැක²
වගයS ?ලා ෙබනවා. ඒවාට "injection" එක/ ය.) 1ෂ
}ව'යS ඇ0ළ: කර ෙබනවා. මා-ගාව:ෙ:? ෙ. E6+
රÅමා/ ම/K0මාෙ< ෙගලෙය තමd ඒ Q පැක² »ක ?ලා
ෙබ/ෙ/.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඒක Point of Order එකS ෙනvෙවd. ගG E6+ රÅමා/
ම/K0ම*, ඔබ0මා කථාව කර/න.

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, 1මF aරවංශ ම/K0මා
කරÄ ෙචදනාව ගැන මම ඇ:තටම ලNජා ෙවනවා. මා එ0මාට
පළEෙව/ම ය/න ඕනෑ, අ ෙහvඳ ෙ,ශපාලන ඉහාසයS
ෙබන *ස්f බව. අ කවදාකව: Q පැක²වලට injection
ගහලා ෙද/ෙ/ නැහැ. ෙදන ෙ, ඉස්සරහට ඇ1Fලා EÅණට
EÅණ හ.බ ෙවලා ෙදනවා සS Q පැක² ?ලා බඩ ය/න
සලස්වන වැඩ කර/ෙ/ නැහැ. ඒ වාෙ< වැඩ කරලා
තE/නා/ෙස2ට ÄG^ ඇ. ඒ වැඩ තE/නා/ෙස2ලාට ÄG^
*සා තE/නා/ෙස2ලා කරනවා. මම ඒ වාෙ< ෙ,වF කර/ෙ/
නැහැ. කර/න ඕනෑ න. EÅණට EÅණ හE ෙවලා කරනවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. ෙගvFෙල එදා 05වැ* දා- ෙකvළඹට ආෙ ෙකvළඹ නගරය අරෙගන ය/න.
ෙකvළඹ නගරය අරෙගන ය/න ආÄ *ස්f. වාfෙ,ව
නානායSකාර ම/K0මා යනවා, É නවය හමාර වනෙකvට
»ෙc 2,000d යලා. අ ෙනvෙවd ය/ෙ/. වාfෙ,ව
නානායSකාර ම/K0මාd ය/ෙ/. ෙම0ම/ලා ෙ,
"ෙකvළඹට ලSෂයS ෙගෙනනවා; අදාහS ෙගෙනනවා.
ෙගනැFලා ෙකvළඹ වටලනවා" යලාd. අ
0ෙ
ෙම0ම/ලා සට/කGෙව යලා. සට/කGෙව න. 06වැ*දා
ඉ/න ඕනෑ ර ෙගවFවල. ර ෙගවFවල ෙනvෙවd »ෙc.
jලා, පාෙ+ වැ»ලා »ෙc. jලා, පාෙ+ වැ»ලා ඉස් Qතාලවලට
ෙගන / )»ෙc. ඉස් Qතාලවල »ෙc. ර ෙගවFවල
»ෙc නැහැ. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, සට/කGෙව,
aÍ සට/කGෙව ආklව ෙපරල/නd ආෙ. ආklව
ෙපරල/න ආÄ *ස්f අ/මට ෙකvළඹ නගරයම අප1³
කළා. ෙකvළඹ නගරයම අප1³ කරලා, jලා, ඉස් Qතාලවල
»යා.

ග/ ෙශහා6 ෙසgමංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி5க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගG 1මF aරවංශ ම/K0මා, ෙමvකSද ඔබ0මාෙ< point of
Order එක?
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(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
What is your point of Order?
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ග/ ෙශහා6 ෙසgමංහ මහතා

ෙ+ දම/නද ආklව කFපනා කරෙගන »ෙc? ෙමvන තර.
බරපතළ gකාශයSද ෙ. කර/ෙ/.

(மாமி ெசஹா ேசமசி5க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, දැ/ E6+ රÅමා/
ම/K0මා වා, "06වැ* දා ෙ+ ඉ/න ඕනෑ" යලා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඒක point of Order එකS ෙනvෙවd.

ග/ ෙශහා6 ෙසgමංහ මහතා

E6+
රÅමා/
ම/K0මා
ෙකvෙහvමද
එෙහම
ම/KවG/ව, ෙ. රෙ² ජනතාව ෙ+ දම/ෙ/ එෙහම කර/න
එ0මාට ෙබන බලය ෙමvකSද? අකරණය 1)/ කළ I0
කාරණා ෙකvෙහvමද, E6+ ම/K0මා කර/ෙ/? ගG
*ෙයජ' කථානායක0ම*, කGණාකර එම gකාශය ඉFලා අස්
කර ග/න යලා අ ඉF_මS කරනවා. එෙහම ෙනvVෙණv:
1G,ධවා?/ ෙ+ දැµම ආklෙ gප:ය යන එක අ
E¥ රටටම ෙහ# කරනවා. ෙබvෙහvම ස්0d.

(மாமி ெசஹா ேசமசி5க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, -

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

එෙහම ඒක රජෙc gප:ය යලා
ෙහvඳd, ෙබvෙහvම ස්0d.

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ම/K0මා, ඒක point of Order එකS ෙනvෙවd.

ය/න බැහැ.

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ග/ ෙශහා6 ෙසgමංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி5க)

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙපv[ඩS සව/ ෙද/න
ෙක.

ම/දාන/ද අ¦:ගමෙ< ම/K0ම*, ඔබ0මාෙ< point of
Order එක ෙමvකSද?

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)

(மாமி ஜி ரஹுமா)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

සට/කGෙව ෙ/. සට/කGෙව ඉ/න ඕනෑ ෙ+.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ෙබvෙහvම ස්0d. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අද අ
කර/ෙ/ ඉතාම වැදග: 1වාදයS. 1ගණකාපවරයාෙ< වැ>ප
ගැනd ෙ. 1වාදය.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ම/දාන/ද අ¦:ගමෙ< ම/K0මා, what is your
point of Order?

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

එෙහම න. ඔබ0මා බාධා කර/න එපා.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)

මා-ගාව:ෙ: Plකාරෙය ෙකvෙහ2ද ඉ/න ඕනෑ?

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග/ ෙශහා6 ෙසgමංහ මහතා

ඉ/ ඔබ0මා මට ය/න ෙද/ෙ/ නැහැ ෙ/.

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி ெசஹா ேசமசி5க)
ගG *ෙයජ' කථානායPම*, මට ත:පර 30S ෙද/න
ෙක.

(The Hon. Deputy Speaker)

හQ. ය/න, ය/න.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ෙශහා/ ෙස2ම)ංහ ම/K0මා, ඔබ0මාෙ<
Order එක ඉAQප: කර/න.

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

point of

ග/ ෙශහා6 ෙසgමංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி5க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම ම/KවරෙයS හැ»යට
මෙ< වරgසාද අdය #බඳව බල/න. ෙ. රෙ² මහ ජනතාව

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබ0මාට මට ක-/ තරහා යනවා ෙ/.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

තරහා Fලා ෙනvෙවd, -
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පා+-ෙ./0ව

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

ග/ lh රමා6 මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)
ලාසනෙc )»,? ෙපv[ඩS තරහා අl කර ග/න.
ෙමvණරාගල නායකය/ට සාමාන'ෙය/ තරහා ය/ෙ/ නැහැ.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

මම ය/ෙ/, ඔබ0මා ෙ. 1වාදයට බාධා කර/න එපා
යලාd.

ග/ ම6දාන6ද අEගමෙ& මහතා

(மாமி மஹி#தான#த அ?(கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙමvණරාගල අනාගත නායකය/ට ඔෙහvම තරහා ය/න
ෙහvඳ නැහැ. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අද අ ආklUම
ව'වස්ථාව යටෙ: °රණයට අදාළව 1ගණකාපවරයාෙ<
වැ>ප ගැනd 1වාද කර/ෙ/. ඒ ගැන 1වාද කරන ෙ. ෙලාෙ,
E6+ රÅමා/ ම/K0මා කථා කර/ෙ/ 1ෙරධතා ව'ාපාරය
#බඳවd. එ0මා එදා රාCෙc jම:ව Fලා එම gෙ,ශෙc
සැQසරනවා අ දැSකා. [බාධා මS] ගG ම/K0ම*,
ඔබ0මාට තමd ෙචදනාව ෙබ/ෙ/. [බාධා .] ගG
ම/K0ම*, ඔබ0මාට තමd ෙචදනාව ෙබ/ෙ/. [බාධා
.] එදා ඔබ0මාට තමd ෙචදනාව ෙk. ඔබ0මා රාCෙc
jම:ව Fලා ෙ.ක කෙළ2. [බාධා මS] ගG ම/K0ම*,
ඔබ0මාට තමd ෙචදනාව එFල a ෙබ/ෙ/ Q පැක²වලට
වහ දැ.මා යලා. ගG ම/K0ම*, තE/නා/ෙස2 ඒ වාෙ< වැඩ
කර/න එපා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please!
ගG E6+ රÅමා/ ම/K0ම*, දැ/ ඔබ0මා කථා කර/න.
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(மாமி ஜி ரஹுமா)

ඒ අයට ක/න කෑම නැහැ. ඒ අයට ^/ෙ/ expire ෙව`ච
Q. [බාධා .] Expire ෙව`ච Q ?ලා ඒවා 1ස Vණාම ඒ,
ෙචදනාව: ෙගනැFලා අෙ« ඇඟට දමනවා. ඒ අයට Q පැක²
ෙද/න අපට VවමනාවS නැහැ. අ ෙදන ෙදයS එෙහම අ
හංගලා ෙද/ෙ/: නැහැ. [බාධා .] ෙද/න ඕනෑ න., අ
එ# ට ෙදනවා. ගැහැM කරන වැඩ අ කර/ෙ/ නැහැ.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ම/K0ම*, ඔබ0මාෙ< කතාව අවසාන කර/න.

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අද ෙම0ම/ලාෙ<
ව'ාපාරය බංෙකvෙලv: ෙවලා ෙබනවා. ෙ.ක නÄංසක
ෙ,ශපාලන නායකය/ෙ< ව'ාපාරයS යලා 05 වැ* දා ෙ.
රෙ² ජනතාවට ෙප/Mවා. [බාධා .] ඒක ෙප/Mවා. [ෙඝෂා
.] ෙ.ක නÄංසක නායකය/ෙ< ව'ාපාරයS. ෙකv/ද පණ
නැහැ. සට/ කර/නd ආෙ; මරාෙගන මැෙර/නd ආෙ.
[ෙඝෂා .] මරාෙගන මැෙර/න ඇ1Fලා É නවයහමාර,
දහය ෙවනෙකvට ෙකvළඹ නගරෙය/ ට ෙවලා යා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, - [බාධා .] ෙ.
ෙගvFල/ කථා කෙළ2 අරා´ වස/තයS ගැනd. අරා´ වස/තය
කර/න පැ! *f/ අ/මට අරSP වස/තයS කරලා
තමd ඉවර කෙළ2. අරා´ වස/තය ෙනvෙවd, කෙළ2. [බාධා
.] අරා´ වස/තය කර/න ඕනෑ න. එ/න, අෙ« ළඟට. අ
යලා ෙද/න., අරා´ වස/තය කරන හැ». [බාධා .] අlම
ගණෙ/ ඒකව: ද/ෙ/ නැහැ. [බාධා .]

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

මම කනගා> ෙවනවා, ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*. අෙ«
ම/දාන/ද -

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ම/K0ම*, ඔබ0මා ඒ ගැන 1වාදයක පැටෙල/ෙ/
නැව අදාළ කාරණය ගැන කථා කර/න.

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, එ0මා යÄ කාරණය
ස.බ/ධව මම උ:තර ෙද/න ඕනෑ. එ0මා වා මම jම:ව
)»යා යලා. මම jලා ෙc නැහැ. එ0මා තමd එදා රාCෙc
ෙහvඳට jලා ය/න බැGව ෂැ/-ලා එෙS )»ෙc. එ0ම/ලා
ෂැ/-ලා එෙS ඉඳෙගන, *f/ ෙකvළඹට ෙගනැFලා
පාරවFවල අතරමං කරලා [බාධා .] ඒ *f/ට ය/න
එ/න බස් නැ0ව - [බාධා .]

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම අවසාන වශෙය/ ෙ.
කාරණය: ය/න කැමැd. ෙම0ම/ලාට ආklව අFල/න
න., ෙකvළඹ නගරෙc )»න ජනතාව නැ»/න ඕනෑ. ෙකvළඹ
නගරෙc ජනතාව නැ²ෙ² නැහැ. ෙකvළඹ නගරෙc ජනතාව
නැ²ෙටv: ෙ. ෙගvFල/ට පෑ#යෙගvඩ හ/Aෙය/ ඇ0ළට
එ/න: බැහැ. ඒක ෙහvඳට මතක තබා ග/න. එදා, ෙකvළඹ
නගරෙc ජනතාව *ශ්ශ]දව )»යා. ෙ. අයට "ප" යලා,
නගරයට ඇ1Fලා ය/න ඉඩ ^/නා. [බාධා .] ඒ *සා තමd
තE/නා/ෙස2ලා නගරෙය/ ටමං Vෙk. එෙහම නැ0ව
ෙකvළඹ නගරෙc )»න ජනතාව නැටලා ඇ1: ණා න.,
එක බස් එකකට ෙකvළඹ නගරයට එ/න හ.බ ෙව/ෙ/ නැහැ.
[බාධා .] ඒක ෙහvඳට මතක තබා ග/න. ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, අසා+ථක උ,ෙඝෂණයS කෙළ2. ජනතාව
ෙගෙන/න බැහැ. [බාධා .] ජනතාව අද ෙම0ම/ලා එSක
නැහැ; ජාවා?/ එSක නැහැ; ඒකාපවා?/ එSක නැහැ;
පVFවාදය: එSක නැහැ. අද ජනතාව )»/ෙ/ යහ පාලනය:
එSක යන එක තමd ෙප/Mෙ. අද ජනතාව )»/ෙ/ යහ
පාලනය: එSකd.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ග/ ඉ6jක අ3/1ධ ෙහgරE මහතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
බාධා කර/න එපා. එ0මාට කථා කර/න ෙද/න.

(மாமி இ#திக அG2(த ேஹர()
Sir, I rise to a point of Order.
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ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG E6+ රÅමා/ ම/K0ම*, ඔබ0මාෙ< කතාව අවසාන
කර/න. ගG ඉ/Aක අMG,ධ ෙහ2ර: ම/K0මාෙ< point of
Order එක ෙමvකSද?

ග/ ඉ6jක අ3/1ධ ෙහgරE මහතා

(மாமி இ#திக அG2(த ேஹர()
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පා2ෙ6.ව ගණ6 ෙකට ගණTරණයi ෙනමැ% ෙය6,
ෙබw ~3 ශyද bcමට ෙයIග කරන ල4.
පzව ගණTරණයi %ෙණ6பாரா%ம'ற கணகிடப, *ட நடெப, இைல
ெயன க,டதனா, பிாி. மணி அ0கபட ேவ,ெமன
கடைளயிடபட.
பிற2, *ட நடெப, இ3ததனா Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division
Bells were ordered to be rung.
Later, a Quorum being present-

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. ෙවනෙකvට සභාෙ
ගණරණය නැහැ. ගG E6+ රÅමා/ ම/K0මා කෑ ගහනවා.
ඒ *සා ෙම0මාට කෑ ගහ/න ගණරණය ෙගනැFලා ෙද/න.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG E6+ රÅමා/ ම/K0ම*, ඔබ0මාෙ< කථාව අවසාන
කර/න.

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி ஜி ரஹுமா)

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. I. Charles Nirmalanathan, please. You have
eleven minutes.
ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ பிரதி சபாநாயக அவகேள, நறி. கணகா
வாள தைலைம அதிபதியிைடய சபள அதிகாி !
உ#ைமயி$ வரேவ%க&தக'.

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම ෙ. ගැන කථා කෙළ2
නැහැ. ෙමතැන )»න එක ම/KවරෙයS - 1මF aරවංශ
ම/K0මා - අද උෙ, ෙමvනවා jලා ආවාද ද/ෙ/ නැහැ. එ0මා
ඇ1Fලා තමd මෙ< කථාවට බාධා කර/ ෙ. කථාව පට/
ග:ෙ:. මම කථා කර/ )»ෙc 1ගණකාප0මාෙ< වැ>«
හා ?මනා ස.බ/ධවd. [බාධා .] එ0මා ෙමvනවා jලා ආවාද
මම ද/ෙ/ නැහැ. ඒ *සා, එ0මා අද ෙ. කථාවට බාධා කරලා
අහග/න ෙබන ඒවා ඔSෙකම දැ/ අහග:තා.

ග/ ඉ6jක අ3/1ධ ෙහgරE මහතා

ග/ අhE . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி( C. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG අ6: 8. ෙපෙ+රා රාජ' අමාත'0මා, ඔබ0මාෙ< point
of Order එක ෙමvකSද?

(மாமி இ#திக அG2(த ேஹர()

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගණරණය නැහැ.

ග/ අhE . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி( C. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබ0මා ගණරණය නැ කාරණය ඉAQප: කරනවාද?

ග/ ඉ6jක අ3/1ධ ෙහgරE මහතා

(மாமி இ#திக அG2(த ேஹர()

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ඒක තමd -

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙ. ගG සභාෙ
කටI0වලට සමා/තරව පා+-ෙ./0ෙ 11ධ ක> Àස්
වනවා. ගG ම/KවG තවම: එම ක>වල ඉ/නවා. එෙස2
´ය? 1වාදයS නැ, gශ්නයS නැ ෙවලාවක, ෙ. වාෙ<
වැදග: කාරණයS සාක`ඡා වන ෙවලාවක, 1ගණකාප
0මාෙ< වැ>« වැ¹ ම කඩාක«පF කර/න තමd අද ෙ.
1යට gශ්න නඟ/ෙ/. ෙ.වා ෙබvෙහvම වැÀA වැඩ; ලNජා
නැ වැඩ.

ග/ lh රමා6 මහතා
ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

(The Hon. Deputy Speaker)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

කGණාකරලා ය/න, ඔබ0මා ෙ. ෙලාෙ ගණරණය
#බඳව කාරණය ඉAQප: කරනවාද?

ග/ ඉ6jක අ3/1ධ ෙහgරE මහතා

(மாமி இ#திக அG2(த ேஹர()

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගණරණය නැ *සා, ගණරණය ඇ කරලා ෙද/න.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! ෙ. 1වාදය සඳහා පස් වG 12.30 වන0G
පමණd කාලය ෙව/ කර ෙබ/ෙ/. කGණාකර, ෙමය අවස/
කර/න ඉඩ ෙද/න.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

ග/ lh රමා6 මහතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
ෙහvඳd.

(மாமி ஜி ரஹுமா)
Sir, I rise to a point of Order.
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ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(The Hon. Deputy Speaker)

ගG E6+ රÅමා/ ම/K0මා.

ග/ lh රමා6 මහතා

(மாமி ஜி ரஹுமா)

,

20

,

,

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, 1ෙශ2ෂෙය/ම මෙ< කථාව
කරෙගන ෙc 1ගණකාපවරයාෙ< වැ>« හා ?මනා ස.බ/ධ
කාරණයට අදාළවd යන එක ඔබ0මා: ද/න ඇ. ඒ
අතර0රම තමd 1මF aරවංශ ම/K0මා නැටලා මෙ<
කථාවට බාධා කෙළ2. ඒ *සා තමd 1ෂයයට පQබාරව මට:
කථා කර/න ),ධ Vෙk. ඒ #බඳව මා ඔබ0මාෙ< අවධානය
ෙයvE කරවනවා. ඒකාබ,ධ 1පSෂෙc ම/KවG/ සභාෙ
ගණරණය #බඳ gශ්නය ඕනෑක/ම ම0 කරලා, ෙ. සභාව
පව:වාෙගන යෑම වළSව/න හදනවා. ඒ #බඳව ඔබ0මාෙ<
අවධානය ෙයvE කරවනවා, ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)
ෙබvෙහvම ස්0d. Hon. Nirmalanathan, please continue

ஆகேவ, கணகாவாள திைணகள சாியான
(ைறயி$ இய:க ேவ#7; 8யாதீன திைணகளமாக
இ6க ேவ#7. அ' அரசிய$ ாீதியாக ஜனாதிபதி=
க47 ப4டதாகேவா
அ$ல'
பிரதம6=
க47 ப4டதாகேவா இ61தா$ சாியான (ைறயி$ இய:க
(5யா' ஒ6 சில அரசிய$வாதிகளி தவ0கA ப%றிய
விடய&ைத அதாவ', சப1த ப4டவகA மக2=
ெச$ல ேவ#5ய பண&ைத (ைறய%ற வித&தி$
பயப7&'கிறாகA எற விடய&ைத அதிேமத=
ஜனாதிபதி அவகளிட( ெகௗரவ பிரதம அவகளிட(
நா =றி பி4561ேத ஆனா$ அவகA த:க2ைடய
அரசா:க&ைத ெகா#7 ெச$ல ேவ#7; இெமா6
ேதத9= ெச$ல ேவ#7 ஆகேவ, நா4ைட ஆ2கிற
ஜனாதிபதி< பிரதம6 அரசிய$வாதிகைள பைகக
(5யா' எற வைகயி$ இைவ அைன&' ெதாி1',
ெதாியாத'ேபா$
இ6கிறாகA.
அதாவ'
சப1த ப4டவகA
பிைழ ெசகிறாகA எ0
ெதாி1' அவகைள க47 ப7&த அவகளா$
(5யவி$ைல. அவகள' பிைழகைள ேக4டா$
த:க2ைடய க4சிைய வி47
ெச0வி7வாகA;
அரசா:க&திைடய பல ெகாOச ெகாOசமாக
=ைற1'வி7 எறெவா6 காரண&தி%காக என
ேவ#7ெமறா9 அவகA ெசயலா எற ஒ6
நிைல பா7 த%ேபா' காண ப7கிற' ஆகேவ, இ1த
நா45ைடய பண சாியான (ைறயி$ மகைள
ெசறைடய ேவ#7. அத%= கணகாவாள
திைணகள அரசிய$ தைலP7கA இ$லாத வைகயி$
சாியான (ைறயி$ இய:க ேவ#7. அ ப5 இய:கினா$
ம47தா நா7 ெபா6ளாதார ாீதியி$ (ேன%றமைட<
இ0 ஒGேவா அைம 8= வரH ெசலH&
தி4ட&திQல பி$Rய கணகி$ நிதிெயா'கீ7கA
ெசய ப7கிறன. ஆனா$ அ1த பண:களி$ எGவளH
பண&ைத& த:க2= உாியதாகலா த:க2ைடய
உறவினாி ெபய6= மா%றலா எ0தா சில
அைம சகA சி1தி&' ெசய%ப47 ெகா#56கிறாகA.
ஆகேவ கணகாவாள திைணகள இ1த விடய&ைத
க#7பி5&', ச4ட ாீதியாக நடவ5ைக எ7க ேவ#7.
.

.

,

,

.

with your speech.
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,

,

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ பிரதி சபாநாயக அவகேள, கணகாவாள
தைலைம அதிபதியி சபள ெதாடபான பிேரரைண
இ0
இ1த
பாரா2மற&தி
அமதிகாக
(ெமாழிய ப456கிற'. உ#ைமயிேல கணகா
வாள தைலைம அதிபதியிைடய சபள அதிகாிக பட
ேவ#7. நா7 (ேனற ேவ#7மாக இ61தா$, சகல
அைம 8களி9 ம%0 திைணகள:களி9 அரச நிதி
சாியாக
பயப7&த பட ேவ#7
அத%காக
கணகாவாள திைணகள சாியான (ைறயி$ இய:க
ேவ#7.
ஆகேவ, கணகாவாள தைலைம
அதிபதி<ைடய சபள ம47ம$ல அதிகார:க2
அதிகாிக பட ேவ#7. ெவ0மேன அவ6= சபள
அதிகாி ைப ம47 வழ:கிவி47, அதிகார:கைள
வழ:கா'வி4டா$, ஓ அைம சி$ அ$ல' ஒ6
திைணகள&தி$ நடகிற ஊழ$கA ெதாடபி$ ச4ட
நடவ5ைக எ7 ப' மிக க5னமான விடயமாக இ6=.
ஆகேவ, இ1த சபள அதிகாி ேபா7 ம47 நி%காம$
அவ6=ாிய அதிகார:க2 வழ:க பட ேவ#7.
அ ெபாC'தா அைம 8களி9 ம%0 திைண
கள:களி9 இடெப0கிற ேமாச5கA சப1தமாக
Dரணமாக விசாரைண ெச' சப1த ப4டவக2=&
த#டைன வழ:க (5<. ஆகேவ கணகாவாள
திைணகள ேநர5யாக நீதிமற:க2= ெச0
வழ=& தாக$ ெசயF5ய வைகயி$ அதிகார:கA
வழ:க பட ேவ#7.
.

,

,

கட1த கால:களி$ சாியான (ைறயி$ கணகாவாள
திைணகள இய:கவி$ைல. அ ப5 சாியான (ைறயி$
இய:கியி61தா$, 20 வ6ட:க2= (! அைம சகளாக
இ61தவகளி ெசா&'கA த%ேபா' இGவளH
இ61தி6கா' அ1த அைம சகளி ெசா&'கA
.

எGவளH எபைத இ1த நா7 அறி< அதாவ'
வ6ட:க2= (! சாதாரணமாக இ61த அவகA இ0
மிக ெபாிய ெச$வ பைட&தவகளாக இ6கிறாகA.
அவகA அ ப5 வ6வத%கான ஒ6 IJநிைல
கணகாவாள அதிபதி திைணகள சாியான (ைறயி$
இய:காததனா$தா ஏ%ப4ட'. =றி&த அைம 8=
ஒ'க ப4ட நிதி 'ைற சா1த திைணகள:கLடாக
மகைள ெசறைட1தி61தா$ சப1த ப4ட அைம ச
களிட த%ேபா' ெப61ெதாைக பண இ6கா'
எபைத இ சைபயி$ =றி பிட வி6!கிேற.
.

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

[
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,

கட1த வார நட1த ஒ6 நிகJவி$, அரச பண&ைத
Sணா=பவகA அ$ல' ெகாAைளய5 பவக2= மரண
த#டைன ெகா7க ேவ#7” எ0 நா45 ஜனாதிபதி
அவகA Fறியி6கிறா. இதைன நா ெசதிQல
அறி1ேத உ#ைமயி$ நா அ1த க6&ேதா7 ஒ&'
ேபாகிேற. =றி&த பண மக2ைடய பண எ0
ெதாி1' அதைன சப1த ப4டவகA (ைறய%ற
வித&தி$ பயப7&'கிறாகA; ெகாAைளய5கிறாகA.
அவகளிட அ' சப1தமாக ேக4டா$ அவகA
அரசா:க&ைதவி47 ெச0வி7வாகA எ0 அரசா:க
பய ப7கிற' =றி&த ஒ6 சில விடய:கA ெதாடபாக
நா மா#!மி= பிரதம அவகளிட ஆதார&'ட
“

.

.
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(ைறயி4ேட.
அவ
நடவ5ைகெய7 பதாக
Fறியி61தா. ஆனா$ இ'வைர எ1த நடவ5ைக<
எ7க படவி$ைல. ஆகேவ
ஆ ஆ#7 ஜனாதிபதி&
ேததைல ச1திக ேவ#7, =றி&த ேததR$ த:க2=
ஆதரH ேவ#7 எற ேநாக&தி$ அரச பண&ைத
சப1த ப4டவகA எ1தவித&தி9 பயப7&தலா எ0
த%ேபாைதய ஆ4சியாளகA நட1' ெகாA கிறாகA
ஆனா$ அைம 8களி$ இடெப0கிற (ைறேக7கA
ெதாடபி$ கணகாவாள திைணகள சாியான
(ைறயி$
நடவ5ைக
ேம%ெகாAள
ேவ#7.
கணகாவாள திைணகள&'= சகல அதிகார:க2
வழ:க ப47 அவகA உ#ைமயாக ெசய%ப7வாகளாக
இ61தா$ இல:ைக ெபா6ளாதார ாீதியி$ (ேன0
மகA பண Sண5க படா'.
,

, 2020

.

,

,

;

கணகாவாள தைலைம அதிபதியிைடய சபள
ம47ம$ல அ1த& திைணகள சா1த எைனய
உ&திேயாக&தவகள' சபள:கைள< அதிகாி&தா$தா
அவகA ஒGெவா6 திைணகள&தி9 உ#ைமயான,
8யாதீனமான (ைறயி$ விசாரைணகைள ேம%ெகாA
வாகA. இ1த விடய&ைத சாியாக ைகயாளவி$
ைலெயறா$ இ1த நா45$ ஒ'கீ7 ெசய ப7கிற
எ&தைனேயா பி$Rய பண&தி$ ஓரளHFட மகைள
ெச0 ேசராம$ ேபா=. இ1த நா45 பண மகைள
ெச0
ேசரேவ#7.
அத%ேக%றவா0
சகல
திைணகள:க2 உைழக ேவ#7. ஆனா$ இ0 சில
அரச நி0வன:களி$ பண:கA Sண5க ப7கிறன.
=றி&த நி0வன:கA ப%றிய விபர:கA எனிட
இ6கிறன. ஆனா$ இ:= நா அ' சப1தமாக
=றி பிட வி6பவி$ைல. சப1த ப4ட அைம சகளிட
இ' சப1தமாக& ெதாிய ப7&தினா9
=றி&த
நி0வன&திைடய தைலவ அைம சாிைடய உறவினராக
இ6கிறா அ$ல' அ1த& நி0வன&தின' தைலவரா$
தன=& ேததR$ இGவளH வா= கிைட= எ0
சப1த ப4ட அைம ச நிைனகிறா. இ ப5யான ஒ6
IJநிைலயி ம&தியி$தா அரசா:க நிவாக ெச0
ெகா#56கிற'. அரசா:க இேத நிைல பா45$
ெதாட1' ெச$9மாக இ61தா$, அரசா:க&தி சிறிய
பிைழகைள& த45ேக4கா' ேபானா$ அரசா:க
எதிகால&தி$ பாாிய பிைழகைள ெச' அதQல ஆ4சி
மா0கிற நிைலைமFட ஏ%படலா. ஆகேவ அரசா:க
பண மக2= ெசறைட< வித&தி$ கணகாவாள
திைணகள சாியான (ைறயி$ இய:கேவ#7ெம0
Fறி ெகாAள வி6!கிேற.
,

,

,

,

,

உ:க2ைடய பிரேதச ெசயலக:க2=
மி$Rய
Vபா வழ:க ப7கிற' அ1த
மி$Rய
Vபாகான ேவைல&தி4ட:கைள ஆய&த ப7&':கA
எ0 Fற ப4ட' அேதேநர ஒGெவா6 பிரேதச
ெசயலாள6=
மி$Rய வழ:=வதாக ேமைடயி$
ைவ&' Fறி =றி&த ஒ6 ப5வ( வழ:க ப4ட' அ1த
ஒGெவா6 பிரேதச ெசயலாள6 200 மி$Rய Vபா=
ஏ%றவா0
த:க2ைடய
கிராம:கA
ெதாடபி$
(ெமாழிHகைள ெகா7 பத%=& தி4ட வ=&தி61
தாகA ஆனா$, த%ெபாC' அ' மாவ4ட&தி%= 200
மி$Rயனாக மாறியி6கிற' அதாவ' நிதி அைம ச
அவகA அ:= வ1த மகA ம&தியி$ ேபசிய விடய
இர#7 மாத:க2=A ெபா&' ேபாயி6கிற'
ஆனா$ அ:= அவ ஒGெவா6 பிரேதச ெசயலாள6=
மி$Rய ெகா7 பதாக Fறி ப5வ:க2
வழ:கியி61தா அேதேநர த%ெபாC' இ:கி61' க5த
வ1தி6கிற' ஒ6 பிரேதச ெசயலாள6= 40 மி$Rய
Vபாதா ‘கெபறRய’Qல வழ:க ப7 எ0 ஆகேவ
நிதியைம ச Fறிய'ேபா0 எ:க2ைடய பிரேதச&தி$
பிரேதச ெசயலாள பிாிH ாீதியாக =றி&த நிதி வழ:க பட
ேவ#7 அ:= சப1த ப4டவகைள அைழ&' இ'
சப1தமாக ெசான பிற= த%ெபாC' அ' இ$ைல
எ0 Fற ப7வைத நா:கA ஏ%க (5யா' ஆகேவ, நிதி
அைம ச அவகA Fறிய'ேபா0 எ:க2ைடய
பிரேதச&தி$ ஒGெவா6 பிரேதச ெசயலக&'= 200
மி$Rய Vபா வழ:க ேவ#7 எ0 ேக47
ெகாAகிேற
"

200

;

"

200

.

200

,

.

.

.

.

,

200

.

,

.

,

.

,

'

'

.
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ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Please, conclude now.
ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ගG මංගල ඇම0මා ඇ1: වා, "එක gාෙ,ය
ෙFක.වරයPට G යF -යන 200S ෙදනවා." යා.

,

,

நிதி அைம ச அவகA இர#7 மாத:க2= (!
எ:க2ைடய மனா, ($ைல&தீH பிரேதச:களி$ பU
நிைலய:களி !னரைம ! ெதாடபி$ அ5க$ ந7வத%=
வ1தி61தா.
ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ගG EදF අමාත'0මා Eල?
ෙ, "මැවරණ ෙකv²ඨාසයකට G යF -යන 200S
ෙදනවා." යාd. ඒක තමd රජෙc ස්ථාවරය.

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ගG ඇම0මා, මංගල ඇම0මා ඇ1Fලා, එක gාෙ,ය
ෙFක.වරයPට G යF -යන 200S ෙදනවා යා ෙකvළයS
print කර ^/නා.

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have one more minute.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

ඒ, මැවරණ ෙකv²ඨාසයකට -electorate එකකට- තමd.

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

Okay.

அவ அ:= வ1தேபா' ஒ6 விடய&ைத Fறியி61தா
அதாவ' அ:= ஒGெவா6 பிரேதச ெசயலாளைர<
அைழ&' ஒ6 நிகJH ஏ%பா7 ெசய ப4561த' அதி$

.

,

.

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ඊට පfවd ෙකvළÕ/ °රණය ග:ෙ:.
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පා+-ෙ./0ව

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

අ ඒ ගැන කතා කර ග*E.

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

මා ය/ෙ/, උ0ර gෙ,ශෙc එS gෙ,ශයකට G යF
-යන 40S ෙනvව ඊට වඩා ²ටS වැ¹ කර ෙද/න යාd.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා

(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

අ කතා කරE, ඒ ගැන.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙබvෙහvම ස්0d. µළඟට, ගG අෙශක èය/ත ම/K0මා.
[අ.භා. 12.22]

ග/ අෙශIක ය6ත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய#த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ඔබ0මාට ෙබෙහ1/ම
ස්0ව/ත වනවා, ඉතාම වැදග: කාරණයS ගැන,
1ගණකාප0මාෙ< වැ>« වැ¹ ම සහ එ0මාෙ< ෙස2වය
#බඳව පා+-ෙ./0ෙ 1වාද කර/න ෙයජනාවS ඉAQප:
ෙවලා ෙබන ෙමvෙහvතක ඒ ගැන කතා කර/න මට අවස්ථාව
ලබා ?ම #බඳව. අද දවෙස2 සාක`ඡා වන ෙ. මාතෘකාෙ
වැදග:කම, එ අරEණ #බඳව ෙහ )ත/ෙ/ නැව ෙ.
උ:තතර සභාෙ ය. ය. bයාකාරක. )^ ම #බඳව
ම/KවරයP 1යට මට කතාව ආර.භෙc?ම කනගා>ව සහ
කනස්සFල gකාශ කර/න )^ වනවා. ෙමvකද, මා අද උදෑස*/
ඇ1Fලා ෙ. වන 0Gම කෘ ක+මය සහ ඉඩ. #බඳ ආංÖක
අ¶Sෂණ කාරක සභාෙ Àස්aමට සහභා a )»යා. මා ඇ0¥ව
ගG ම/KවG හතර ෙදෙනS එ )»යා. එම ක>ෙ
වැඩසටහන
අවස/
කර/න:
ක-/
උ:තතර
පා+-ෙ./0ෙ ෙබ^. iMව නාද
*සා තමd ෙමතැනට
^වෙගන ආෙ.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ම/KවG/ 1යට අප ෙ.
රෙ² උ:තතර ආයතනෙc 1නය, bයාකාරක. #බඳව
අවෙබධෙය/ කටI0 කරනවා න. µට වඩා වැදග: වනවාය,
හරව: වනවාය යන එක මා මෙ< කතාව ආර.භෙc?ම gකාශ
කරනවා. ආයතනයක, gෙ,ශයක, රටක, එෙහම නැ:න.
ය.) ප,ධයක ව+ධනය, උ/නය සහ සා+ථක:වය
ෙවMෙව/ ඒ 0ළ ෙස2වය කරන ෙස2වකය/, 1ගණන කටI0
කරන Ä,ගලය/, ඒ #බඳ පSෂණ, සµSෂණ කරන
Ä,ගලය/ ස0»/ )»ය I0d. එම *සා අද දවෙස2 ගG
අ·ාමාත'0මා 1)/ එ0මාෙ< අමාත'ාංශය හරහා ෙ. නව රජය
යටෙ: ඉAQප: කරන ලද °රණය අMව 1ගණකාප0මාට
මා)කව G යF 50,000ක 1ෙශ2ෂ ?මනාවS එක0 ෙවනවා; ඒ
වාෙ<ම, අදාළ වැ>« පQමාණයට  වා+ ක වැ>« ව+ධක
ෙගaම )^ වනවා. ෙ. ග: °රණය මා ද/ෙ/ ඉතාම වැදග:
සහ කාෙලÆත °රණයS ෙලසd. ව+තමානෙc යහ පාලන රජය
ම/ Êෂණයට, වංචාවට, ෙහvරකමට වැට බැඳෙගන යන ෙ.
කාලය 0ළ කළ I0 වැදග:ම කටI:තS කර ෙබනවා යන
එක මා ය/න ඕනෑ. එයට ෙහ20ව ෙමvකSද? රටS 1යට අප
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තව: අVG^ ගණනාවS / අද කතා කර/ෙ/: අ°තෙc
කතා කළ ෙ, ගැන 1තරS න., ෙ. 1යට ෙදකට 0නට
ෙබAලා, ආklව ග/න යා ෙකvළඹට ඇ1Fලා, ෙපළපා# කර,
එය පfව Äස්සS Vණාම ෙගදර ය/න Ä¥ව/. හැබැd අප ෙමvන
1යට ෙබAලා ෙ,ශපාලනය කළ: අනාගතෙc? රටS 1යට
ස0»/ කතා කර/න, AI රාජ'යS බවට ෙ. රාජ' ප:
කර/න අපට Ä¥ව/ ව/ෙ/, ෙ. රාජ' ඉAQයට ෙගන ය/න
අප දාන. ෙවලා ඉ/නවා න., රෙ² වග ව I0 උ:තතර
පා+-ෙ./0ව *ෙයජනය කරන ම/KවG/ දාන/
ඉ/නවා න., ගG කථානායක0මා, ගG *ෙයජ'
කථානායක0මා ඇ0¥ව ඔබ අප ෙපළ ගැෙහනවා න. 1තරd.
ප/ද. ප:0 කළාට එය කර/න බැහැ, ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*. උඩ ඉඳලා ෙපළ ගස්වා *වැÀA කළ I0
ෙ,වF *වැÀA කර/න ඕනෑ.
අංසක, අසරණ *ස්f ෙගනැFලා, තැ/ තැ/වල
ෙබv/න ?ලා කෑෙක ගහලා, රෙ²ම *f/ෙ< බ^ Eද-/
නඩ:0 වන "fවසැQය" රථව-/ ෙරහFගත කළාට බැහැ.
ඒකට අවශ' වැඩ #ෙවළ තමd ෙ. යහ පාලන රජය
UමUමෙය/ ෙගvඩනඟ/ ය/ෙ/. ෙ. රජය භාර ග*,? අපට
හ.බ V, Êෂණෙය/, වංචාෙව/ G ඒ Iගය අ දැ/ Uම
Uමෙය/ අ0ගාලා, පැ:තකට දාලා රෙ² රාජ' *ලධාQයාට
ස0> 1ය හැ තැනකට ෙගනැFලා ෙබනවා. සමහර රාජ'
*ලධාQ/ ස0> නැ0ව ඇ. ඒක අ
#ග/නවා. P රසට,
පගාවට බර V ෙබvෙහ රාජ' *ලධාQ/ට ෙ. පාලන Uමය
යටෙ: තම/ෙ< ෙහv,ද ෙබvර ෙනvaම තමd ඒකට ෙහ20ව.
නE:, අවංකව රාජකාQ කරන, රෙ² සැබෑ උ/නය ෙවMෙව/
වැඩ කටI0 කරන රාජ' *ලධාQ/ බÅතරයS අද ෙ. ෙගන
යන ෙබvෙහ වැඩසටහ/ සමඟ, ඒ වාෙ<ම ෙ. රජය: සමඟ අ:
වැF බැඳෙගන ඉ/නවා. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ
රටS 1යට තව අVG^ ගණනS Fලා ලංකාව #බඳව
අúමානෙය/ කථා කරනවාද, නැ:න. ත²> මාG ෙ,ශපාලන
Uමය 0ළ ඉඳෙගන නැවත ෙ. රජය ෙපරළලා තව
කkඩාය.වලට බලය ග/න ෙදනවාද, රට එක තැන තබනවාද
යන gශ්නය තමd මෙ< කථාව ආර.භෙc?ම මම
ඔබ0මාෙග/ ඇÅෙ. අ ඒ #බඳව ය# ය#: ත/නට ඕනෑ.
එම *සා අ කkඩායමS 1යට එක0 ෙවලා රෙ² වැදග:
°/^ °රණ ග*,? එකට අ: වැF බැඳග/නට ඕනෑ; ඒ °/^
°රණ ග*,? ඒවාට උදV කර/නට ඕනෑ; ඒ °/^ °රණ:
එSක ට ග/නට ඕනෑ. අ ෙ. පා+-ෙ./0වට එ,?, ෙ.
පා+-ෙ./0ව *ෙයජනය කරන ම/KවරෙයS 1යට ප:
ෙව/න අෙ«SෂකෙයS ෙලස ඉAQප: ෙව/න ගමට ය,? අ
ජනතාවට යනවා, හQ ෙ, ඉAQෙc අ ට ග/නවා යලා.
අ ජනතාවට ෙපvෙරv/^ ෙවනවා, "රෙ² අවශ' කාරණා
ෙවMෙව/ ඔබ *ෙයජනය කරනවා" යලා. ගG ම/KවG*,
Ä:තලම Aස්CSකෙය/ අෙශක èය/ත පා+-ෙ./0වට
එව/ෙ/ එSස: ජාක පSෂෙc කා+ය භාරය කර/න
1තරSම ෙනvෙවd. ඒ, Aස්CSකෙc )»න ලSෂ ගණනS වන
ජනතාවෙ< හදවෙ: ෙබන සැබෑ Vවමනා ඉ> කර/න සහ පාට
පSෂ කkණා¹ අ: හැරලා 1ෙටක පා+-ෙ./0ව 0ළ හඬS
නඟ/න Ä¥ව/ න. ඒ හඬ නංව/නd. එතැනට ආÄ අ හැම
ෙමvෙහvතකම පැ කkණා¹ෙය/ බලනවාට වඩා රෙ²
උ:තතර ආයතනෙc වගY., ඒ ආයතනෙc ෙගºරවය, ඒ
වාෙ<ම ඒ ආයතනයට අMබ,ධ ආයතනවල ෙගºරවය ර/
ෙ. රෙ² රාජ' පාලනයට සහෙයගය ෙද/න ඕනෑ.
රෙ² සෑම ආයතනයSම 1ගණනය කළ I0d. ඒක මෙ<
අදහස. ඒ වාෙ<ම රෙ² ආයතන 1ගණනය කරලා, අන0Gව පf
1පර. කරලා, Êෂණ වංචා සහ අයථා ගසා කෑ.ව-/ )^ V
පාl ෙවMෙව/ ඒ වැÀA කරන අයට දûව. Aය I0d යලා ෙ.
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රෙ² ජනතාව *ෙයජනය කරන ම/KවරෙයS 1යට මම
යනවා. එෙහම නැ න. A/ Aගට පSෂණ කර/,
පSෂණ 1තරS ෙබනවා න. රෙ² ජනතාව අනාගතෙc
දවසක ඒ ෙවMෙව/ ෙප¯ )»d යලා මම ඔබ0මාට යා
)»නවා.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මට ලැ කාලය iතd.
මම ය/ෙ/, රටS 1යට අ ෙගvඩනැය I0 බවd. එෙහම
න. රෙ² )ය¦ ල' ආයතන, රාජ' ෙ,පළ, රාජ' EදF, ඒ
)යFල 1ගණනය කරලා, ජනතාවට වග යන 1යට 1යද.
කරලා, එd/ ලැෙබන gඵලය සමස්ත රෙ²ම ජනතාවට S
1Ûය හැ ඉතාම: hණා:මක ෙස2වාවS සැපෙයන රාජ'යS
ෙගvඩනඟ/න අ හැෙමටම එක0 ෙව/න Ä¥ව/. එෙහම
එක0 ෙව/න අවස්ථාව ´ය? තමd ෙබvGවට රෙ² )»න
ජනතාව ෙපළ ගස්වලා, ඒ *f/ව අVස්සලා P ත කරලා
ආklව ෙපරළලා ෙගදර ය/න ෙකvළඹට එ/ෙ/. "නැවත
ෙකvළඹ එ/න එපා, ෙකvළඹ *ස්f P ත Vෙණv: ෙගදර
ය/න ලැෙබ/ෙ/ නැහැ" යන එක මම රෙ² ජනතාවට gකාශ
කර/ මෙ< කථාව අවස/ කරනවා. ෙබvෙහvම ස්0d.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விகப ஏெகாளபட.
Question put, and agreed to.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

පස් වG1.30 දSවා සභාෙ වැඩ කටI0 තාවකා-කව අ:
>වනවා.

Vස්rම ඊට අ3ලව තාවකා2කව අE Kවන ලj6, අ. භා.
1.30ට ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා [ග/ ෙසPව
අෛඩiකලනාද6 මහතා]ෙ& සභාප%Eවෙය6 නැවත පවEවන
ල4.

அத'ப0, அம. பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி தப
மீ, ெதாட8கி. 2களி' பிரதி தவிசாள அவக
[மா,:மி2 ெசவ அைடகலநாத'] தைலைம வகி தாக.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] in the Chair.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

I call upon the Hon. Leader of the House to move Item
Nos. 33 and 34.

ෛවද' (සංෙශධන) පන: ෙක>.පත
மவ (தித) ச டல
MEDICAL (AMENDMENT) BILL

ෙද වන වර bයrෙ ෙයIගය bයවන ල4.
இர,டா மதிபிகான கடைள வாசிகபட.
Order for Second Reading read.

ග/ ලiෂ්ම6 bOඇPල මහතා
(மாமி ல,ம கிாிஎ-ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and
Indigenous Medicine, I move,
“That the Bill be now read a Second time.”
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Sir, on behalf of the Minister, I also move Item No.
34.
'ශ්නය සභාlඛ කරන ල4.

வினா எ திய பெபற.
Question proposed.

[අ.භා. 1.31]

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා (ෙස0ඛ:,
ෙපIෂණ හා ෙ1 ය ෛවද: අමාත:.මා)

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன
;காதார, ேபாசைண ம01 ;ேதச ம2(வ அைம*ச)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, අද Aන ෛවද' ආඥා
පනත සංෙශධනය මට:, ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQය
පනත යටෙ: *ෙයග ෙගන ඒමට: තමd බලාෙපvෙරv:0
ෙව/ෙ/. මා එ/ එක පැහැA- කර/න., ෙ. PමSද යන
එක ගැන. පළEවැ* කාරණය 1යට ෛවද' ආඥා පනත
සංෙශධනය ම සඳහා අද ෙහ20 පාදක ෙවලා ෙබ/ෙ/
ෛවද' ආඥා පනත අMව ෛවද'වG සහ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG ෙදෙගvFල/ම- එකම කාkඩයක ලැdස්0 ගත කරලා jමd;
එකම ෙව¥ෙ. jමd. f^fක. අMව 1තරS ඔV/ව ෙව/
කරලා ෙබනවා. නE: AI රටවF හැම එකකම 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG/ට ඒ ෛවද' සභාව යටෙ: ෙවනමම ෙර6ස්ටරයS
ෙබනවා. ඒක ෙලකෙc #ග: UමෙදයS. තාන' ෛවද'
සභාව ෙමම 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ෙ< ෙර6ස්ට+ එක
-Specialists' Registry එක- ෙවනමම ෙර6ස්ටරයS බවට ප:
කරලා දැනට අVG^ 20කට වඩා වැ¹d. නE: අපට ෙ.ක Aගටම
කර/න )^ Vෙk නැහැ. ඒක *සා අද අ කර/ෙ/ ෙම/න ෙ.
Consultants' Registry -Specialists' Registry- යන එක
ෙවනම ෙර6ස්ටරයS බවට ප: මට කටI0 මd.
ලංකා ෛවද' සභාව 2006? ෙමය සංෙශධනය මට
°/^වS ග:තා. ඒ °/^ව ග:තාට ඒ °/^ව bයා:මක Vෙk
නැහැ. ෙ.ක ඇ0ෙළ2 ය. ´යS ෙබනවා, සාමාන'
ෛවද'වG/ෙ< අdය #බඳව සහ paramedics ඇ0¥
අෙනP: කkඩාය.වලට තම/ෙ< වෘ:°ය bයා:මක මට
gශ්න ඇ ෙවd යලා. නE: එෙහම ෙදයS නැහැ. ඒ #බඳව
එS කkඩායමS f. උසා1යට: ෙප:ස. ෙගvM කරලා ෙ.
#බඳව 1ෙරධය gකාශ කළා. නE: f. උසා1ය පවා °/^
කළා, අ ඉAQප: කරලා ෙබන සංෙශධන අMව එවැ* ෙදයS
)^ ව/ෙ/ නැහැ යලා. ඇ:තටම ය. ) ෙකෙනS
ෙ`තනා/1තව 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරෙයS 1යට bයා කරනවා
න. ෙහ තම/ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරෙයP ෙලස ෙප/ව/
ෙනvෙයP: bයාමා+ග ග/නවා න. ඒ Uම ෙදක තමd අද
ඉAQප: කරන සංෙශධන යටෙ: iමා කර/ෙ/. ඒ *සා
කාටව: ´යS ෙව/න ඕනෑ නැහැ.
ඉAQෙc? ෙ.කට: වඩා ෙවනස් තාන' ෛවද' සභාව
වාෙ< ස්වා¶න ෛවද' සභාවS ඇ කර/න අ පනතS
ෙගෙනනවා. අ ෙගෙන/ෙ/ ෛවද'වG/ෙ< ෛවද' සභාවS
ෙනvෙවd, රෙ² ෙසºඛ'ය ආරSෂා කරන, ජනතාවෙ< අd°/
ආරSෂා කරන ෛවද' සභාවS. ෛවද' සභාවක -ක
පරමා+ථය ව/ෙ/ ෛවද'වG/ෙ< අdය ආරSෂා ම
ෙනvෙවd, ෛවද' ෙස2වෙc අdය ආරSෂා මd. ජනතාවට
ලබා ෙදන ෙස2වය ආරSෂා ම තමd ෛවද' සභාවක I0කම.
නE: අද ෙ. රෙ² ෛවද' සභාෙව/ )^ ව/ෙ/ ෛවද'වG/
එක0 ෙවලා ෛවද'වG/ෙ< gශ්න *රාකරණය කර ගැ¯ම
පමණd. ඒ *සා ෛවද'වG/ කරන ¯ 1ෙර¶ වාෙ< bයා
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පා+-ෙ./0ව

[ගG (ෛවද') රා6ත ෙස2නාර:න මහතා]

එකSව: ගැන හQ පQපාලනයS )^ ව/ෙ/ නැහැ, ෙ. ෛවද'
සභාෙව/. ෙමvකද, ඒ නl අහ/ෙ/: ෛවද'වG;
1:කGෙව: ෛවද'වG. නE: තාන' වැ* Iෙරපා
රටවල Pඩා ෛවද' කV/සල ෙබ/ෙ/. ඒෙS ¯ඥවG
ඉ/නවා; ෙනvෙයP: වෘ:°යෙA/ ඉ/නවා; සමාජ
bයාධරය/ ඉ/නවා. ඒ එSකම තමd ෛවද'වGM: ඉ/ෙ/.
නE: බÅතරය ඉ/ෙ/ ට අය.
ඒ *සා එතැ*/ 1ශාල සාධාරණ:වයS ජනතාවට
)^ෙවනවා. අ/න එවැ* ෛවද' සභාවS ඇ ම සඳහා
ෛවද' සභාෙව/ම ෙයජනා කරÄ අයෙ< න. මම ඉFලා
ග:තා. ඒ න.ව-/ ෙතරා ග: අයෙග/ අ ඊෙc ක>වS
ෙටවා. ඒ ක>වට මම මාස ෙදකක කාලපQ`ෙÏදයS
^/නා, අ Aගටම සාක`ඡා කරලා ෙබන ෛවද' ආඥා පනත
ෙක>.ප: කරලා ෙ</න යලා. ඒ පන: ෙක>.පත
ෙගනාවාම ඉ0G ෙබvෙහ ෙ,වF අපට 1සඳාගත හැd. The
Association of Medical Specialists 1)/ ඉAQප: කළ
ෙFඛනයක Specialists' Registry එකක වා) #බඳව ෙමෙස2
සඳහ/ වනවා, I quote:
"*

Patients have every right to differentiate a specialist from a non
-specialist as the register would be accessible to everyone.

*

This enables the Certifying Authority to define the required
criteria one should fulfill to be included in the Register.

*

The Appointing Authority will be compelled to appoint
specialists based on standards prescribed by the Certifying
Authority.

*

This will enable other organizations such as the private health
sector to follow and conform to the above standards in
enrolling specialists.

*

This prohibits unqualified and part qualified individuals
engaging in specialist practice.

*

Such register would help insurance providers, legal authorities
and agents issuing medical certificates for foreign employment
to authenticate specialist practitioners."

ඒ *සා ඇ:තටම මම ෙම? ෙප/වා ෙද/න ඕනෑ, fè.
උසා1ෙc නl °/^ව ගැන. එ පැහැA-වම යනවා, ෙමවැ*
ෙරhලා)යS ෙමෙතS ෙනvjම ගැන ඔV/ ම1තයට ප:
ෙවනවා යලා. fè. උසා1ෙc නl °/^ෙව/ ෙකvටසS මම
යව/න.. එ ෙමෙස2 සඳහ/ වනවා:
“The intention of this registry is quite well seen to be to protect and
preserve the standards in health service sector in line with the practice in
other countries. We ourselves find it quite difficult to understand why
there was no specialists' registry in our country all this time. The names
of specialists in any subject should be available to be recognized and
given prominence to since they are specialized on that subject.”

ෙම/න ෙ. fè. උසා1 නl °/^ව තමd අර ෙප:ස. ඉවත
ලා ෙ.ක ඉAQයට ෙගන ය/නට අපට අවසරය ^/ෙ/. ඒ
වාෙ<ම ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQය පනත යටෙ: *ෙයග
0#/ අ බලාෙපvෙරv:0 ෙව/ෙ/ ඖෂධ -යා පAංÆ ෙ.
ගාස්0 ස.බ/ධෙය/ සංෙශධනයS මටd. අ ය වතාෙ
ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQය පනත යටෙ: ගාස්0
සංෙශධනය කළා. ඒක කළාම 1ෙශ2ෂෙය/ම ඔfසF
ය/ෙග/ අපට පැ!- ආවා. ඔV/ Pඩා ව'ාපාQකd/.
ඔV/ට *යම කළ බ^ EදF වැ¹d යලා වා. ඔV/ වා,
බ^ EදF G යF 10,000 )ට 6,000කට 1තර අl කර/න
යලා. මම ඒක 5,000ටම අl කළා. ඒවා තමd අ ෙගන ආ
සංෙශධන. ඔfසF ය/ට:, අෙ« රෙ² ඖෂධ *ෂ්පාදනය
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කර/න/ට: *යම කර ෙබන බ^ gමාණය/ අl කර ෙ.
ෙකv²ඨාස ෙදකට සහන ලබා?මට තමd ජාක ඖෂධ *යාමන
අකාQය පනත යටෙ: *ෙයග ඉAQප: කර/ෙ/. [බාධා
මS] නැහැ, ගාස්0 සංෙශධනය. එ`චරd.
අද ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQය ස්වා¶න ආයතනයS
වශෙය/ bයා කර/ ෙ. රෙ² ඖෂධ සහ අෙනP: ෛවද'
උපකරණවල ල පාලනය ම සඳහා ඉතා 1ශාල
කා+යභාරයS කරනවා. එd/ ෙ. රෙ² ජනතාවට 1ශාල
වා)යS ලැ´ලා ෙබනවා. ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQෙc
සභාප çරයට මහාචා+ය අ)ත ද )Fවා මැ0මා ප: කර
ෙබනවා. එ0මා ආචා+ය උපායS සත ෙ. රෙ² ඉ/න එකම
සාය*ක ඖෂධෙAයා වනවා. එ0මාෙ< gධාන:වෙය/ අ
පfය කාලෙc EF වටයට අත'වශ' ඖෂධ 48S හ¬නාෙගන
ඒවාෙc ල පාලනය කළා. ඒ ඖෂධ 48ක ල පාලනය කළාම
ෙ. ත::වය යටෙ: ඇ:තටම ෙවළඳ නාමෙය/ ISත ඖෂධ
272ක ල පාලනය Vණා. ෙ. ෙවනෙකvට ෙරහFවල medical
survey එකS කරලා ෙබනවා; 1ගණනයP: කරලා ෙබනවා.
ඒෙක/ අ ෙසvයාෙගන ෙබනවා, ෙ. Sෙෂ2³ෙc ඇ ෙවලා
ෙබන ෙවනස ගැන. පළEවැ* එක තමd ඖෂධ පQෙභජනය
1ශාල වශෙය/ වැ¹ෙවලා ෙබනවා.
ඒ 1යට ඖෂධ භා1තය වැ¹ ෙවලා ෙබ/ෙ/, ෙවනදා
EදF නැකම *සා ඖෂධ ෙනvෙගන )» අය: ඖෂධ භා1ත
කර/න පට/ ග:ත *සාd. ස්ර වැ>පS, ස්Íර ආදායමS
ෙබන රජෙc ෙස2වකය/, Ä,ග-ක අංශෙc ෙස2වකය/,
1äාකය/ වැ* අයට ඖෂධ ෙවMෙව/ යන 1යදම දරාග/න
බැQ /දා ඔV/ Uමව:ව ඖෂධ ලබා ග:ෙ: නැහැ. සමහර
ෙවලාවට ඔV/ දවසS ඇර දවසS තමd ඖෂධ ලබා ග:ෙ:.
ඔfසF ය/ යනවා, ෙරÒ/ ඇ1Fලා එක දවසකට 1තරd
ෙබෙහ: ග/ෙ/ යලා. ඒ ෙගvFල/ට ඊට වඩා ඖෂධ ල?
ග/න EදF නැහැ. නE:, අද ඒ )ය¦ අය *යම 1යට තම/ට
අවශ' ඖෂධ ලබා ග/නවා. සමහර gවක වQ/ වර ග:තාම
resistance strains ත::වයට ඇ1Fලා, ඒ ෙර/ට තව:
නරක ඵල1පාක ඇ ෙවනවා. අද ඒ ත::වය ෙවනස් ෙවලා
ෙබනවා. ඒ *සා තමd ෙ. 1ගණනෙය/ පළEෙව/ම ෙප/වා
? ෙබ/ෙ/, ඖෂධ භා1තය )යයට 600/ වැ¹ ෙවලා
ෙබන බව. ඖෂධ ල *යාමනය ම *සා ඖෂධ භා1තය 6
hණය/ වැ¹ ෙවලා ෙබනවා. අ ඒ ල *යාමනය කෙළ2
සාමාන' ලඅl . ෙලස ෙනvෙවd. අ ඖෂධ ල ඉතා
දැවැ/ත ෙලස අl කළා. ඒ බව මම µට ක-M: ෙප/වා ?ලා
ෙබනවා. G යF 215ට  Atorvastatin එක අ G යF
17.60 ෙවනක. අl කළා. Cozaar ෙප:ත G යF 81 )ට
G යF 10.30 දSවා අl කළා. G යF 150ට  Crestor
යන එක G යF 37 දSවා අl කළා. G යF 40ට 
Voltaren එක G යF 13 දSවා අl කළා. G යF 101ට 
Nexium එක G යF 20 දSවා අl කළා. ෙ. 1යට ල අl
කළ *සා ඖෂධ භා1තය 6 hණය/ වැ¹ ෙවලා ෙබනවා.
ඖෂධ ල *යාමනෙය/ )^
ෙදවැ* වා)ය තමd, එදාට:
වඩා hණා:මකභාවෙය/ වැ¹d යලා ෙතන ඖෂධ භා1තය
වැ¹ ෙවලා ෙබන එක. ඒක ඉතාම ඉහළ ත::වයකට
ප:ෙවලා ෙබනවා. ඉතා ෙහvඳ ඖෂධ ෙවෙළඳ නාමව-/
ෙබන Augmentin වාෙ< ඖෂධයS ග:ෙතv:, ඒ ෙවෙළඳාම
-යන 40 )ට -යන 211 දSවා වැ¹ ෙවලා ෙබනවා. ඒ
අMව, දැ/ සාමාන' *ස්f: පQෙභජනය කර/ෙ/ ෙහvඳම
ෙබෙහ:.
1ෙශ2ෂඥ ෛවද' ෙගඨාභය රණ)ංහ මහ:මයා මට වා,
"Doctor අපට ෙහvඳම ෙබෙහ: -ය/න" යලා ෙරÒ/
එ0මාට යනවා යලා. ඔV/ එදා ෙබvෙහvම අසරණව ටÄ
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අය. Dr. LakKumar Fernando මට වා, "දැ/ තමd අ අෙ«
channel practice එක ආසාෙව/ කර/ෙ/. එදා අ ෙලඩා Aහා
බලලා තමd ෙබෙහ: *යම කෙළ2. ඒ ෙලඩාෙ< ආ+Íකයට
දරාග/න Ä¥ව/ 1යටd ෙබෙහ: *යම කෙළ2. අද එෙහම
ෙනvෙවd, අ ෙහvඳම ෙබෙහත ඔV/ට -යා ෙදනවා. ඒ *සා අද
අපට අෙ« ෛවද' වෘ:ය ගැන ස0ටS ෙබනවා" යලා. එදා
Zithrin වාෙ< ඖෂධ ෙප 184,000S 1තර තමd 1ෙ/.
නE:, අද Zithrin ඖෂධ ෙප 389,000S 1තර 1ෙණනවා.
)යයට 200කට: වඩා වැ¹ gමාණය/ භා1තය වැ¹ ෙවලා
ණා. එදා Herbesser යන 1ෙශ2ෂ ඖෂධය 232,000S 1තර
1ෙ/. දැ/ ඒ ඖෂධය 505,000S 1තර 1ෙණනවා. ඒ
ඖෂධෙc භා1තය: ෙදhණයකට: වඩා වැ¹ ෙවලා ෙබනවා. ඒ
වාෙ<ම, Losartanවල Losacar යන ඖෂධය එදා ලSෂ 55S
1තර 1නා. අද ඒවා 1Tම ලSෂ 115S දSවා වැ¹ ෙවලා
ෙබනවා. නE: එදා ෙමvකSද ෙ? ෙ. ඖෂධ ල
*යාමනය ෙහvඳ ව+ගෙc ඖෂධ ඔSෙකම ෙවෙළඳ ෙපvෙළ/
ඉව: ෙවනවාය වා. නE: එෙහම Vෙk නැහැ.
ස අ/ත g),ධ ඉං) Äව: පතS ෙ. ගැන ක+තෘ
වාක'යP: -වා. ඔV/ වා, "ෙ.ෙක/ ෙව/ෙ/
hණා:මකභාවෙය/ ඉහළ ම²ටමක ෙබන ඖෂධ සමාග.
ලංකාෙව/ ඉව: ෙවලා යන එකd." යලා. නE: ඒ එක
සමාගමSව: ඉව: ෙවලා ෙc නැහැ. ඔV/ අපට බලපෑ. ඇ
කළා. ඒ බලපෑ.වලට අ EÅණ ^/නා. ඒවාට අවශ' ෙ,වF අ
කරන ෙකvට ඒ ෙගvFල/ ÀÌ )»යා.
එදා Voltaren යන ඖෂධෙc ෙවළඳාම ෙk 475,000d.
දැ/ 1,380,000ක 1තර ෙවළඳාමS ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම,
Cataflam යන ඖෂධෙc ෙවළඳාම එදා ෙk 709,000d. අද
ඒ ඖෂධෙc ෙවළඳාම 1,674,000 දSවා වැ¹ ෙවලා ෙබනවා.
එදා Crestor යන ඖෂධය 181,000S 1තර 1Pෙ/. දැ/
532,000S 1තර 1ෙණනවා. ඒ වාෙ<ම, Nexium 20mg
ඖෂධය එදා 1Pෙ/ 148,000d. අද 1,024,000S 1තර
1ෙණනවා. ඒ වාෙ<ම, Nexium 40mg එදා 127,000d
1Pෙ/. දැ/ එම ඖෂධෙc ෙවළඳාම 828,000S දSවා වැ¹
ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම, එදා Astrix යන ඖෂධය
1,394,000d 1Pෙ/. දැ/ එම ඖෂධෙc ෙවළඳාම 4,953,000
දSවා වැ¹ ෙවලා ෙබනවා. ඖෂධ ගැන මට ෙ. 1යට Aගටම
ය/න Ä¥ව/. ෙ.ෙක/ ෙපෙනනවා, hණා:මක ඖෂධ
භා1තය ෙ. රටාවකට අද ජනතාව ඇ1Fලා ෙබන බව.
ෙ.ක තමd AI ෙලකෙc රටවFවල ඖෂධ භා1තය ෙ.
රටාව. අද ලංකාව: ඒ ත::වය කරා ගම/ කර/ ෙබනවා.
0/වැ* කGණ තමd ෙමd/ ජනතාවට ඇ V ආ+Íක
gලාභය ෙකvපමණද යන එක. ඖෂධ ල අl aෙම/ පfය
වසෙ+ ජනතාවට ලැ ආ+Íක gලාභය -ල අl aෙ. වා)ය
- G යF ´-යන 4.4S. ඖෂධ පා1`Æෙc? ජනතාවට G යF
ෙක» 440ක වා)යS ය අVG,ෙ, ලැj ෙබනවා. අ
නැවත: ෙදවැ* වතාවට ඖෂධ ව+ග 25ක ල *යාමනය කළා.
එ? අ ෙතරා ග: එS ඖෂධ ව+ගයS තමd ල ඉතාම අක
#කා ඖෂධ. #කා ඖෂධව-/ )යයට 95Sම සපය/ෙ/
රජයට. ෙපº,ග-ක ෙරහFවලට #කා ඖෂධ ග/ෙ/ )යයට
පහd. #කා ඖෂධ ල අක *සා හැමෙකනාම රජෙc
ෙරහFවලට තමd එ/ෙ/. මම අමාත' çරය භාර ග/නෙකvට
Trastuzumab injection එෙS ල G යF 280,000d. මම ඒ
ෙවMවට ෙදවැ* ඖෂධයS ඉAQප: කළා. මම ආනයනකGව/ට
වා ෙදවැ* ඖෂධයS ඉAQප: කර/න යලා. ඔV/ ෙදවැ*
ඖෂධයS ඉAQප: කළා. ඒ අවස්ථාෙ? බාල ඖෂධ ෙගෙනනවා
යලා ෙනvෙයS ක²»ය මාධ' හරහා මට 1ශාල වශෙය/ පහර
^/නා. ෙ. වන 1ට එම ඖෂධය අVG^ 0නS පා1`Æ කරලා
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ෙබනවා. නE: ඒ ඖෂධෙc )ම වැÀ,දS වා+තා ෙවලා
නැහැ. )ම වරදS, adverse effect එකS අද වන ෙතS වා+තා
කරලා නැහැ. එම *සා අද වන 1ට ඒ 1ෙc තව: ඖෂධ ව+ග
ෙදකS ඇ1: ෙබනවා. ඇෙමQකාM FDA එක පවා #ග: ල
අl ඖෂධ ව+ග ෙදකS අද වන 1ට ඇ1: ෙබනවා. ඒ අMව අ
ඒ  අකාරය කැlවා. එදා gබල බÅජාක සමාග.
ෙමvකSද කෙළ2? ඔV/ ඖෂධ ව+ග පයS යාෙගන එක
ඖෂධයd ඉAQප: කෙළ2. ඒකට එක ෙවෙළඳ නාමයd ෙk.
ෙදවැ* එකකට එ/න ඉඩ ^/ෙ/ නැහැ. ෙදවැ* ඖෂධය ආÄ
හැ»ෙc ඒ ෙගvFල/ ෙමvකSද කෙළ2? ෙදවැ* ඖෂධය ආÄ
හැ»ෙc G යF 280,000 ඖෂධය G යF 165,000 දSවා අl
කළා. ඒෙක/ම ෙ:ෙරනවා ඒ ෙගvFල/ෙ< ගසා කෑම
ෙකv`චරද යලා. ෙදවැ* Ä,ගලයා G යF 148,000කට ඒ
ඖෂධය ඉAQප: කළා. Trastuzumab vial 440mg ෙk
G යF 148,340.44ට. අ ඒ ගණන G යF 95,000ට අl කර
ෙබනවා. ඒෙSම -·ෑ. 150 G යF 94,854.96ට ෙk.
අ ඒක G යF 32,390ට අl කළා. ඒ වාෙ<ම, Rituximab
vial එක G යF 118,000ට වාෙ< ෙk. අද වන 1ට එය
G යF 55,000ට අl කරලා ෙබනවා. ඒෙSම 100mg ෙk
G යF 23,000ට. ඒක අ G යF 11,000 දSවා අl කරනවා. ඒ
වාෙ<මd Peg-asparaginase vial
IU එක. ඒක G යF
248,750ට ෙk. ඒක G යF 140,000ට අl කර ෙබනවා.
ඒ වාෙ<ම ඒ 500 mg G යF 68,470ටd ෙk. ඒක G යF
15,600ට අl කර ෙබනවා. G යF 15,548  100mg
එක G යF 3,120ට අl කර ෙබනවා. Abiraterone Acetate
250 mg G යF 1,080ට ෙk. ඒක G යF 275 දSවා අl
කර ෙබනවා. Filgrastim vial එක G යF 40,000ට ෙk.
ඒක G යF 22,000ට අl කර ෙබනවා. ෙ. වාෙ< දැවැ/ත
1යට අ ඖෂධ ල අl කර ෙබනවා. ඇ:තටම රජය ඖෂධ
ෙවMෙව/ වසරකට G යF -යන 7,077කට වැ¹ EදලS
1යද. කරනවා. එd/ G යF -යන 4,066කට වැ¹ gමාණයS
1යද. කර/ෙ/ #කා ඖෂධ සඳහාd. )යයට 57S වැය
ව/ෙ/ #කා ඖෂධ සඳහාd. අද වන 1ට ඒ G යF -යන
4,066, G යF -යන 2,281 දSවා අl ෙවලා ෙබනවා. එෙස2
අl 1ට රජයට G යF -යන 1,780ක ලාභයS ෙබනවා.
G යF ´-යන 1.8ක 1තර ලාභයS රජයට ෙබනවා. ෙ.
#කා ඖෂධ ස.බ/ධවd.
ඒ වාෙ<ම, Aයවැ¹යා ෙරÒ/ට අවශ' Glucose monitor
strips අl කර/න යලා ජනතාව අෙප/ ඉF¦වා. Aයවැ¹යා
ෙරÒ/ 1ශාල සංඛ'ාවS )»න *සා අ ඒවාෙc ල: අl
කළා. අ¦: ලැdස්0ෙ ෙබන Cefotaxime යන ෙබෙහත
G යF 693 )ට G යF 375 දSවා අl කළා. Fluconazole
යන ෙබෙහත G යF 74ට ෙk. එය G යF 45 දSවා අl
කළා. එ 50 mg එක G යF පනස්නවයd ගණනකට ෙk.
අ ඒක G යF 25ට අl කළා. G යF 1,760 insulin එක
G යF 1,200 ෙවනක. අl කළා. ඒ වාෙ<ම Glucose monitor
strip එකS G යF 90ට ෙk. එය G යF 50 දSවා අl
කළා. ඊට අවශ' උපකරණය ෙk G යF 5, 260ටd. අ
එය G යF 2,750ට අl කළා. ෙ. වාෙ< ජනතාවට අත'වශ'
තව: ඖෂධ ව+ග 15ක ල අ අl කළා.
එම ඖෂධ 15:, #කා ඖෂධ 10S ඇ0¥ව ඖෂධ ව+ග
25ක ල අl කළා. ඒ අMව අ ෙ. වන 1ට ෙවෙළඳ ෙපvෙළ2
ඖෂධ ව+ග 73ක ල අl කරලා ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම අ
stenstවල ල අl කළා. G යF ලSෂ 0නහමාරකට 
stent එක ල අ G යF 105,000කට අl කර, 0ෙන/ එකකට
ග:තා. ඒ වාෙ<ම ඇෙමQකාෙව/ ෙග/වන අS කාචයක ල
ෙk G යF 60,000කට, අද අ ඒක G යF 8,000කට අl
කරලා ෙබනවා. ඒ අMව අද ශල'ක+ම ගාස්0 ආ? ෙබvෙහ
ෙ,වල ගාස්0 අl කරලා ෙබනවා.
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මහාචා+ය ෙස2නක ´´ෙF මහතාෙ< අෙනS gප:ය
තමd, ලංකාෙ ෙ. ඖෂධ *ෂ්පාදනය ම. ඒ සඳහා අ
ඉස්ෙසFලාම කෙළ2 රාජ' ඖෂධ *ෂ්පාදන ¯ගත සංස්ථාෙ
*ෂ්පාදනය වැ¹ ම. අ දැනට එ *ෂ්පාදනය කර/ෙ/
අVG,දකට කරF සහ ෙප ´-යන 2d. ඔSෙතබ+ 15ෙව* දා
ගG ජනාප0මා ඇ1Fලා එ ෙදෙව* ක+මා/තශාලාව 1වෘත
කරනවා. එම ක+මා/තශාලාව: 1වෘත කළාට පfව අVG,දක
*ෂ්පාදන ධාQතාව ´-යන 2 )ට ´-යන 4 දSවා වැ¹ ෙවනවා.
ඒ ය/ෙ/ අෙ« ඖෂධ *ෂ්පාදනය දැ/ වාෙ< ෙදhණය/
වැ¹ ෙවනවා.
ඒ අMව දැනට වඩා ෙදhණය/ ෙවෙළඳ
ෙපvළට ඖෂධ ලබා ?මට රජයට Ä¥ව/ ෙවනවා.
ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ඒ වාෙ<ම අ තව:
ෙ,ය සහ 1ෙ,ය ඖෂධ සමාග. 46S සමඟ 1f. අ:ස/
කළා. ඒ අය රජය: සමඟ ඒකාබ,ධ ව'ාපාරයS කරනවා න. අ
අVG^ 15ක buy-back guarantee එකS ෙදනවා, ඒ අය ස්වා¶නව
ව'ාපාරය කරනවා න. අ අVG^ 10ක buy-back guarantee
එකS ෙදනවා. ෙ. අMව අද වන 1ට 46 ෙදෙනP 1f. අ:ස/
කරලා ෙබනවා, ඒ අයෙග/ 0/ ෙදෙනP ෙ. වන 1ට:
*ෂ්පාදනය ආර.භ කරලා ෙබනවා. තව: සමාග. ෙදකS ෙ.
අVG,ද අවස/ වන 1ට *ෂ්පාදනය ආර.භ කරනවා. ඒවා
Iෙර8ය ත::වයට සමාන ඖෂධ සමාග.. ඒ අයෙ< ෙදෙව*
අAයෙ+? ඒ අය බලාෙපvෙරv:0 ෙව/ෙ/, ෙ. රෙ² ෙවෙළඳ
ෙපvළ අවශ'තා අවස/ Vණාම ඒ අයෙ< ඖෂධ Iෙරපයට
අපනයනය මටd.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මා අවස/ කර/න.. තව ෙපv¹ කාලයS ෙද/න, ගG
*ෙයජ' කාරක සභාප0ම*.
ෙම? තE/නා/ෙස2ලාට බලාග/නට Ä¥ව/ ෙ. අ¦:
*ෂ්පාදන *සා රෙ² ඖෂධවල ල ෙකvපමණ gමාණය/ අl
ෙවනවාද යලා. Diclofenac Sodium tablet එෙS අ *යම
කරÄ ල G යF 13d. නE: අ¦: *ෂ්පාදකd/ අපට ඒක ශත
57කට ලබා ෙදනවා. ෙ. ආකාරයට ෙබvෙහ ඖෂධ gමාණයක
ල අl ෙවනවා. Salbutamol inhaler එෙS ක-/ පාලන ල
G යF 310d, නE: ඒෙගvFල ඒක ලංකාවට ෙදනවා G යF
195කට. ඒ වාෙ<ම Omeprazoleවල පාලන ල G යF 4.50d,
අෙ« *ෂ්පාදකෙය ඒක අ ට G යF 1.40කට ෙදනවා. *f/
ÅඟාSම පා1`Æ කරන ඖෂධයS වන Domperidoneවල පාලන
ල G යF 5.40d, නE: අ¦: ල අMව අ දැ/ ඒක ග/ෙ/
ශත 54කට. එන. දහෙය/ එකකට. ඒෙක/ ෙ:ෙරනවා, ඖෂධ
ෙවෙළඳාෙ. ෙමෙතS කF  ගසා කෑම. ඇ:තටම *දහස්
ෙසºඛ' ෙස2වය යලා රජය EදF 1යද. කෙළ2, ජනතාවට
ෙනvෙවd. ෙ. ඖෂධ සමාග.වලටd. ෙ. අMව ෙ. අ¦:
*ෂ්පාදන සමාග.ව-/ ඖෂධ ල? ගැ¯ම *සා එන ලාභය ගැන
මම ය/න.. උදාහරණයS 1යට Atorvastatin tablet එක
අ ග/ෙ/ G යF 11.05ක පාලන ලකට, ඒක ශත 93කට අl
ෙවනවා. ආklව අVG,දකට ෙ. Atorvastatin යන tablets
-යන 136S ග/නවා. ෙ. අ¦: *ෂ්පාදකd/ෙග/ ල?
ගැ¯ම *සා එතැ*/ ආklවට එන ලාභය G යF -යන
1,390S ෙවනවා. ෙ. අMව අ අවසානෙc? එන ලාභය ගණනය
කළා. ෙ. නව *ෂ්පාදන සමාග.ව-/ ඖෂධ ල? ගැ¯ම *සා
ආklවට G යF -යන 6,292S ලාභ ෙවනවා.
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ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ඒ වාෙ<ම අ
අVG,දකට ඇෙමQකාM ෙඩvල+ -යන 900S 1යද. කරනවා
ඖෂධ සහ උපකරණ සඳහා. ඒ යන 1යද/ 1ශාල EදලS ෙ.
රෙ² රඳවා ගැ¯ම තමd අෙ« බලාෙපvෙරv:0ව.
ඒ 1තරS ෙනvෙවd, අ යවර ඖෂධ ල අl කළාම ඖෂධ
ආනයනකGෙව ඒෙගvFල/ෙ< *ෂ්පාදකය/ට වා,
ෙ.ෙගvFල/ෙ< ෙතර8ම වැ¹d, ලාභ gමාණය/ අld, එම
*සා ඔයෙගvFල/ෙ< *ෂ්පාදන ල: අl කර/න යලා. ඒ
අMව දැ/ ÅඟාS ඖෂධවල ගහලා ෙබනවා, “Only for sale in
Sri Lanka.” යලා. ඒ අMව, ඒ අය ල අl කරලා ෙබනවා.
ඒෙක/ රජයට වා)යS ඇ Vණා, CIF ල අl aම 0ළ
පමණS G යF ´-යන 9කට වැ¹ EදලS ය අVG,ෙ,?
ආklවට ලාභ Vණා.
අ අද ෙ. )ය¦ම ෙ,වF පාලනය කරලා ෙබ/ෙ/ කා
එSකව: තරහකට ෙනvෙවd.
නE: අෙ« බලාෙපvෙරv:0ව ව/ෙ/ ෙ. 1යද. කරන E¥
EදෙF gලාභය ජනතාවට ලබා ?මd. ඒකd අෙ«
බලාෙපvෙරv:0ව. ඒක තමd (මහාචා+ය) ෙස2නක ´´ෙF
gප:ෙc ෙබ/ෙ/:. අද අෙ« ෛවද' වා+තාවල
ෙනvණ: British Medical Journal එක අ අ:ෙපvත වාෙ<
යව/ෙ/. අ ෛවද' වෘ:ෙc ටÄ කාලෙc අ¦:
ඖෂධයS ගැන බල/න Vණ: ෙයෙ British Medical
Journal එකd. BMJ එෙS මා+0 මාසෙc ක+තෘ වාක'ෙc
ෙබ/ෙ/, “Tackling acute coronary syndrome in lowincome and middle-income countries” ගැනd. ක+තෘ
වාක'ෙc ස.+ණෙය/ම ෙබ/ෙ/ ලංකාව ගැන වාෙ<ම
අප ෙ. ෙගන යන gප:ය ගැනd. ඔV/ යනවා, “Thus, we
should applaud the decision of the Sri Lanka Ministry of
Health, taken after the survey, to provide cardiac stents to
hospitals with PCI facilities and to include troponin testing
as a routine examination in state sector hospitals.” යලා.
ඒ ය/ෙ/, පf ය කාලෙc Troponinවල ෙහvඳම ඖෂධය
*ෂ්පාදනය කළා, Tenecteplase යලා. Cardiologistsලා
ඇ1Fලා දවසS මෙග/ ඉF_මS කළා, "ෙ. ඖෂධය ලංකාවට
ෙගනැFලා ෙද/න Ä¥ව/ද?" යලා. ෙ.ක inject කෙළv:
පැය ෙදකS ඇ0ළත? ඕනෑම myocardial infarction (MI) එකS
හැAලා එන ෙරෙයP *ෙරÒව ෙගදර යව/න Ä¥ව/. ඒ *සා
අ ඒ ඖෂධය ෙග/Mවා. මා එම සමාගෙ. *ලධාQ/ ෙග/වලා
ඇÅවා, ෙමම ඖෂධය ලබා Aය හැ ල Yයද යලා.
ඒෙගvFල/ වා, vial එකS G යF එSලSෂ 1)ප/දාහd
යලා. මා වා, "මා: එSක ඔය ගණ/ කථා කර/න එපා.
අෙනS සමාග. එSක කථා කරලා ඒෙගvFල/ට මම ල *යම
කරලා ෙබනවා. මම ඔයෙගvFල/ෙ< ල *යම කර/න
ඉස්ෙසFලා ඔයෙගvFල/ මට සාධාරණ ලS ෙගනැ1:
ෙද/න. ලංකාෙ ෙබන )ය¦ම hospitalsවලට මම එක
වතාවට vials 10,000S order කරනවා" යලා. ෙමvකද, අද
myocardial infarction ෙරÒ/ 1ශාල gමාණයS hospitalsවල?
මැෙරනවා. ඒ අMව ඔV/ අ/මට මට ල ^/නා, vial එකක
ල G යF 55,000d යලා. එක vial එක/ G යF
70,000S අl කළා. අ vials 10,000S ග:තා. ඊෙc - ෙපෙ+දා
කැ´න² මkඩලෙc? මම තව 13,000S ඉF¦වා. ECG
recorder එකS ෙබන හැම hospital එකකටම මම එම ඖෂධය
^/නා. ෙමvකද, ECG recorder එක: බලාෙගන තමd ෙ.ක
inject කර/න ඕනෑ. එක ෙරෙයPට එකd. සමහර ෙවලාවට
එක හමාරS, ෙදකS ^/නාම ඒ ෙරයා ස.+ණෙය/ම fව
ෙවනවා. දැ/ medical survey එකS කරලා ෙබනවා, Dr.
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Gotabhaya Ranasinghe ඇ0¥ Cardiologistsලා. එදා
myocardial infarction ෙරÒ/ හය ෙදෙනP ෙරහලකට
ආවාම, ඒ හය ෙදනාෙග/ පස් ෙදෙනP ය යා යලා
ඒෙගvFල/ යනවා. අද වැ¹ම Vෙණv: ය ය/ෙ/ එS
ෙකනාd. මම ෙ. කාරණය කFEෙk ෙරහෙF? gකාශ කළාම
කFEෙk ෙරහෙF ඉ/න Cardiologist වා, "ස+,
tenecteplase ^/නාට පස්ෙස2, stent එක *ක. ^/නාට පස්ෙස2
කFEෙk ෙරහලට ෙගනාÄ )ම ෙරෙයP අද වන0G
මැQලා නැහැ"d යලා. අද අෙ« රෙ² මාධ'වල ෙහ අෙ« රෙ²
ෛවද' සඟරාවල ෙ. ගැන පළ ෙනvVණාට, ෙ. කාරණා ද/නා
අය ඒ ස.බ/ධෙය/ ෙබvෙහvම hණ කථනය/ කරනවා. ෙලක
බැංPව පවා අද ෙමය #ෙගන ෙබනවා. ඔV/ෙ< වා+තාවක
සඳහ/ ෙවනවා, “Sri Lanka is achieving pro-poor universal
health coverage without health financing reforms.”,
^«ප0/ට තවා? ෙසºඛ' gප:යS අද ෙ. රෙ² ෙබනවා
යලා. එ යනවා, “Health financing indicators also
indicate that the health system is both pro-poor and
efficient." - කා+යSෂමd; ^«ප0/ට තවා?d. - "There are
few if any other low or middle-income countries that have
public health service like in Sri lanka, simultaneously
achieved strong health outcomes, good financial protection,
and low cost. Many countries are lauded for achieving two
out of three, but a few can claim to have done as well as Sri
Lanka on all fronts especially considering that it is still
classified as a lower- middle income country .” ෙලක
ෙසºඛ' සං1ධානෙc අධ'Sෂ ජනරාFවරයා 70 වන සංව:සරය
සමර/න ලංකාවට ආÄ ෙවලාෙ? අෙ« මාධ'ෙ?/ ඔÅට
gශ්නයS ඉAQප: කළා. මාධ'ෙ?/ ඔÅෙග/ ඇÅවා, "අ<*Aග
ආ)යාෙ ෙහvඳම ෙසºඛ' ෙස2වය ෙබ/ෙ/ ලංකාෙ යලා
කථාවS ෙබනවා, ඒක සත'යSද?" යලා.
මම තන 1යට ඒ මාධ'ෙAයා එම gශ්නය ඇÅෙව:, ''ඒක
එෙහම ෙනvෙවd'' යMෙව/ යා1 යලා තාෙගනd. නE:
ඔÅ ^/ #0ර තමd ෙ. ෙබ/ෙ/. ඔÅ යනවා,

“Sri Lanka’s health service is one of the best not only
in Asia but in the world, WHO Director-General Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus said.
Dr. Grebreyesus had stated that the reason behind the
high quality of Sri Lanka’s health service is because it is
freely available. Sri Lanka’s political leadership gives a
clear guidance to the Sri Lankan Health Service.”
ඒ වාෙ<ම, “WHO Regional Director for South-East Asia
Dr. Poonam Khetrapal Singh said that the Health Ministry
will have enemies everywhere because it has reduced the
prices of drugs which is very admirable. Measures taken by
the Sri Lankan Government to control tobacco are very
admirable.” යMෙව/ද එ සඳහ/ කර ෙබනවා.
ගG වාfෙ,ව නානායSකාර ම/K0ම*, ඇ/ෙගලාව
*දහස් කළ 1ESකාµ නායකයා වන Samora Machel ගැන
ඔබ0මා: ද/නවා ෙ/. එ0මාෙ< ´Qඳ වන Graca Machel -පf
කෙලක ෙනFස/ මැ/ෙඩලාෙ< භා+යාව - මැ*ය ෙලක
ෙසºඛ' සං1ධානෙc පfය World Health Assembly එෙS?
1ෙශ2ෂ ෙ,ශනයS කළා. “The Elders ” යන සං1ධානෙc
සභාප*ය වශෙය/ එ0ය අෙ« රෙ² ෙසºඛ' ෙස2වය ගැන
පැහැA-ව, 0/ වතාවSම යා ෙබනවා. එ? එ0ය අෙ«
රෙ² ෙසºඛ' ෙස2වාව ගැන යා ෙබ/ෙ/ ෙමvනවාද? එ0ය
යනවා,
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“…Sri Lanka has famously provided universal free, publicly
financed health care to its entire population since 1951 and as a
result has achieved stunning successes in improving health
outcomes. Its maternal mortality rate, for example, is lower than
some States in the United States which we all know has yet to
achieve Universal Health Coverage despite it being 15 times richer
than Sri Lanka.
If Sri Lanka can provide publicly financed health care to their
people why cannot their wealthier neighbours?”

ඒ 1යට තමd එ0ය අපට gශංසා කෙළ2.
ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ඉAQ ස පය 0ළ?
අ ෙපº,ග-ක ෙරහFවල )ය¦ම ගාස්0 *යාමනය කරනවා.
එම ෙරහFව-/ ලබාෙදන services 1තරS ෙනvෙවd, ඒවාෙc
ඖෂධවල ල: *යාමනය කරනවා. අප පfය වතාෙ ල
*යාමනය කෙළ2 ෙබvෙහvම 1ද'ා:මක 1යටd. IMS යන
සං1ධානය ස.බ/ධ කරෙගන, ඔV/ ලබා^/ සංඛ'ා, ද:ත
උපෙයÒ කරෙගන තමd අ ඒ කටI0 කෙළ2.
ෙරහF *යාමනය කර/න අප ෙයvදා ග:ෙ: KPMG
යන ජාත'/තර සං1ධානයd. එම සං1ධානය ම/ survey
එකS කළා. ඒ ෙගvFෙල මාස ගණනS ගත කරලා, ලංකාෙ
ෙබන )ය¦ම ෙරහFවල ල ගණ/ අරෙගන, ඒ 1ස්තර අපට
ලබා ^/නා. ඒ අMව, )යයට 50S ෙකvෙහ2ද ෙබ/ෙ/,
)යයට 75S ෙකvෙහ2ද ෙබ/ෙ/, )යයට 25S ෙකvෙහ2ද
ෙබ/ෙ/ ය/න ෙසvයා බලා, ෙකvd 1යටද එය කර/ෙ/
යා °/^ කර/න යලා ඒ අය අපට වා. අ ඒවාෙc ල:
එකකට එක/ අl කරනවා. එෙහම කරන එකට: අපට 1ශාල
බලපෑ. ෙබනවා. ඒ ෙමvන බලපෑම ආව: අප එය කරනවා.
සමහර ෙරහF අසාධාරණ 1යට ල වැ¹ කරනවා. ෙසºඛ'
Sෙෂ2³ෙc කරන ෙ. ෙ,වF ත*කරම ව'ාපාරයS; නරකම
අ/දෙ. ව'ාපාරයS බවට ප: කර ෙබන අවස්ථාවක, ෙසºඛ'
ෙස2වාෙ ඒ ව'ාපාQක ත::වය: යාෙගන, නE: ෙස2වයS
ඉෂ්ට ම සඳහා ඉAQ ස Yපෙc? මම ඒ bයා මා+ගය:
ග/නවා.
ෙ. 1යට අෙ« ෙසºඛ' ෙස2වාවට ජාත'/තර වශෙය/
gසාදය ලබාගැ¯ම සඳහා 1ශාල වැඩ ෙකvටසS මට පfය
අVG^ 0න 0ළ අපට උදV කළ QසS )»නවා. අෙ«
ෙFක.0යට, ෙසºඛ' අධ'Sෂ ජනරාF0මාට, *ෙයජ'
ෙසºඛ' අධ'Sෂ ජනරාFවG/ට සහ අ*P: )ය¦මෙදනාට
මම ස්0ව/ත වනවා. ඔV/ ඉතා මහ/)ෙය/ වැඩ කළා.
සමහර ෙවලාවට දවෙස2 පැය 24/ පැය 15S, 18S, 20S -රාK
කාලෙc පවා - මා සමඟ වැඩ කර/, අමාත'ාංශෙc ÀÌ )»/
පfය කාලෙc මට උදV කළ ඒ )ය¦ෙදනාට මම ස්0ව/ත
වනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ම මෙ< *ෙයජ' අමාත'වරයාට මම
ස්0ව/ත ෙවනවා. එ0මා ෙසවනැFලS ෙම/ මා >පස
Û/ සෑම ෙදයක?ම මට 1ශාල වශෙය/ උදV උපකාර කළා.
එ0මාට: මම ෙබෙහ1/ ස්0ව/ත ෙවනවා. ඔබ0ම/ලා
)ය¦ෙදනාටම ස්0d.

ග/ (ආචාය) ජයප% !CමරEන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஜயபதி விரமர(ன)
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ෙපv¹ කාරණයS
ඉAQප: මට අවස්ථාවS ෙද/න.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.
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ග/ (ආචාය) ජයප% !CමරEන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஜயபதி விரமர(ன)
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, මහජන ෙසºඛ'ය
ෙවMෙව/ කරන ලද අ1ශාල ෙස2වය #බඳව ගG ෙසºඛ'
ඇම0මාට මා gශංසා කරනවා.
ගG ඇම0ම*, ඖෂධෙA/, අ0G ෛවද' සහකාරවG,
පQරක ෛවද' ෙස2වාවල )»න අය සහ ෙපෂණෙA/
gශ්නයS ම0 කර ෙබනවා. මම අද ෙපº,ග-කව ඔබ0මා හEa
ඒ ගැන කථා කළා. 0/වන වග/ෙc ඔV/ #බඳ 1ෙශ2ෂෙය/
ව'ෙ+කයS නැ *සා, ඔV/ට අගයS ෙවdද යා ඔV/
අතර ෙපv¹ සැකයS ෙබනවා. එෙහම ෙදයS ව/ෙ/ නැහැය
යා ඔබ0මා වා. ''gධාන gඥ«ෙc xiii, xiii (අ) සහ (ආ)
යන ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA'' යා ඔV/ 1ෙශ2ෂෙය/
සඳහ/ කර ෙබනවා. ඒ #බඳ පැහැA- මS කරනවා න.
ෙහvඳd.

சிகி ைசயாள, கதிாியலாள ேபாற பதவிக2கான
ெவ%றிட:கைள நிர !வத%= ஆ4ேச= (கமாக இ0
=றி&த பயி%சிெநறிக2= வி#ண ப:கA ேகார
ப47Aள' வட= மாகாண&தி$ இ1த ெவ%றிட:கA 56,
92, 13, 30 எற அ5 பைடயி$ காண ப7கிறேபாதி9,
=றி&த அ9வலகA 14, 43, 12, 15 எற அ5 பைடயி$
காண ப7கிறாகA. 'ைண ம6&'வ ேசைவ எற
அ5 பைடயி$, பாடசாைல ப%சிகி ைசயாள, 8காதார
D சியிய$ அ9வல, க# ெதாழி$c4பவியலாள,
ெசய%ைக அவயவ& ெதாழி$c4பவியலாள, ெபா'
8காதார பாிேசாதக, இதய&'5 ! பதிவாள, Qைள
மி இயக பதிவாள ஆகிய பயி%சிெநறிக2=
வி#ண ப:கA ேகார ப456கிறன. ெகௗரவ அைம ச
அவகA இ1த சைபயிேல இ6கிறெபாC', நா ஒ6
விடய&ைத (ைவக வி6!கிேற. அதாவ' இத%=ாிய
வி#ண பதாாிகA 18 வய'= 28 வய'=
இைட ப4டவகளாக இ6கேவ#7ெமன ேக4க
ப47Aள' ஆனா$, சப1த ப4டவ 2016ஆ 2017ஆ
ஆ#7களி$
க.ெபா.த.
உயதர
பாீ4ைச=&
ேதா%றியி61தா$ அவ6ைடய வய' 21ஐ& தா#டாத
நிைலயி$ காண ப7. ஆகேவ இ1த ேகாாிைக வட=
மாகாண&தி$ இ6கிற தாதிய ப%றா=ைறைய நிவ&தி
ெசவத%= ெபா6&தமாக அைமயா'. =றி&த அரச இதழி$
12 ெதாழி$க2=ாிய பயி9நகைள ேச பத%கான
வி#ண ப:கA ேகார ப47Aள'. ஆனா$, இ&ெதாழி$
க2=& தமிJ இைளஞகA ெதாிH ெசய ப7வ' பல
வ6ட:களாக =ைற1' வ6கிறைம கவன&தி$
ெகாAள படவி$ைல எப' ெதளிவாகிற' நா:கA இ'
ப%றி பல தடைவகA அைம ச6ட ேபசியேபா' =றி&த
ஆ4ேச பி$ ேவ0 சில (ைறகைள ைகயாAவதாக அவ
=றி பி4561தா. =றி பாக கணித விOஞான& 'ைறகA
தவி1த கைல வ&தக பிாிHகளி$ க$வி க%0
ெகா#டவக2 தாதிய ேசைவ= வி#ண பி=
த=திைய ஏ%ப7&'வதா=.
.

.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

,

,

ගG ම/K0ම*, fè. උසා1ෙc? ඔV/ ඔය 1ෙරධයම
ඉAQප: කළා. නE:, ''එෙහම )ම අසාධාරණයS )^ ව/ෙ/
නැහැ'' යා fè. උසා1ය පැහැA-වම යා ෙබනවා.

ග/ (ආචාය) ජයප% !CමරEන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஜயபதி விரமர(ன)
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

ෙබvෙහvම ස්0d, ගG ඇම0ම*.

.

,

[பி.ப. 2.04]

,

,

ග/ එස්. _තර6 මහතා

(மாமி சி. சிறீதர)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகௗரவ =Cகளி பிரதி& தவிசாள அவகேள,
இைறய தின இடெப0கிற ம6&'வ (தி6&த)
ச4டQல ப%றிய விவாத&தி$ கல1' ெகா#7 8காதார
அைம 8= கீJ வ6கிற சில விடய:கைள& ெதா47
உைரயா%0வத%= ச1த ப வழ:கியைம= நறிகA!
கட1த 2018, ஓகU4 மாத 31ஆ திகதி ெவAளிகிழைம
ெவளியிட ப4ட 2087ஆ இலக வ&தமானி அறிவி&தR
_டாக 8காதார&'ைற சா1த உ&திேயாக&தக2கான
பயி%சி ெநறிக2=
பயி9நகைள ஆ4ேசா் !
ெசவத%கான வி#ண ப:கA ேகார ப456கிறன.
தாதிய ேசைவ<ட ெதாட!ைடய தாதி உ&திேயாக&த
பயி%சிெநறி= வி#ண ப:கA ேகார ப456 பத
Qல, நா45 ப$ேவ0 ப=திகளி9 காண ப7கிற
தாதிய ெவ%றிட:கைள D&தி ெசவத%= அரசா:க
(ய%சிகிற'; அைம சரைவ (ய%சிகிற' எபைத&
ெதளிவாக !ாி1' ெகாAள (5கிற' ஆனா$, வட=,
கிழ= ப=திகளி$ வாCகிறவகA தாதிய ேசைவ
நியமன:க2= வி#ண பதி$ ெதாட1' பல
பாதி !கைள ச1தி&' வ6கிறாகA.
,

.

=றி பாக, வட= மாகாண&திேல தாதி ேசைவயி9Aள
தாதி உ&திேயாக&தக2கான ஆளணி& ேதைவ 1,119.
ஆனா$, அ:= இ ெபாC' 327 தாதிய ெவ%றிட:கA
காண ப7கிறன. இ' கிளிெநா சி மாவ4ட&திேல 58ஆக
இ6கிற'. இதைனவிட, நிைறHகா# ெதாழி$வ$9ந
ேசைவ எகிற அ5 பைடயிலான ம6&'வ ஆHFட&
ெதாழி$c4ப உதவியாள, ம61தாள, ெதாழி$வழி

தாதிய6கான தமிJ ெமாழி Qல பாடசாைலகA
வடகி$ யாJ பாண, வHனியா ஆகிய மாவ4ட:களி9
கிழ= மாகாண&தி$ ம4டகள பி9 உAளன. கட1த சில
வ6ட:களாக வடகிR61' இ பாடசாைல=& தமிJ
மாணவகA த=தி ெபறாைமயா$ பல சி:கள, (UR
மாணவகA அ:= உAவா:க ப47Aளன. இதனா$
கட1த பல வ6ட:களாக எம' ைவ&தியசாைலகளி$ ேம%ப5
பதவிக2=
சி:கள அ9வலகA நியமிக ப47
வ6கிறன. அேதேநர இர#7 அ$ல' Q0 வ6ட
(5வி$ இவக2= விேசட இடமா%ற வழ:க ப47
வ6வ'ட
இவக2=
பதிலாக
!திய
ஆ4ேசா் பிR61' மா%றீ7 வழ:க ப7கிற'. இர#7
அ$ல' Q0 வ6ட ேசைவைய (5&தவக2=
பதிலான மா%றீ47= ஒGெவா6 !திய ஆ4ேச பி
R61' மிக சிலேர நியமிக ப47 வ6கிறன.
ஆனா$, ெமா&த& ெதாைகைய கா45, வடகி%=
ெப6மளவி$ ஆளணி நியமிக ப47Aளதாக Fற ப7
கிற'. உதாரணமாக, கைடசியாக நைடெப%ற தாதிய
நியமன&தி$ 22 ேபேர ேமலதிகமாக நியமன ெப%றவகA.
ஏைனய 76 ேப6 விேசட இடமா%ற& தி4ட&திப5 ெவளி
மாகாண:க2= ேபாக இ61தவக2= பதிலாக
வ1தவகA. ஆனா$ வடகி%= 98 தாதிய உ&திேயாக&
தகA நியமிக ப4டதாக Fற ப4ட'. ஆகேவ
இ:கி61' விேசட இடமா%ற ெப%0 ெசறவகA
கடைமயா%0 ெத ப=திகளி$தா இ1த நியமன&தி
பய கிைட&' வ6கிற' இதனா$, இ பதவிக2=
,

,

,

,

,

.
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எம' ப=தி ைவ&தியசாைலகளி$ ெவ%றிட:கA ெதாட1'
நிலHகிறன. த%ேபா' வடகி$ 350 தாதியக2கான
ெவ%றிட:கA நிலHகிறன.
எம' இைளஞக2= =றி&த நியமன கிைடகா
ைம= பல காரண:கA உ#7. அதாவ' தைகைமைய
ெபா0&த வைரயி$ வி#ண ப (5H& திகதி= (னதாக
உAள இர#7 வ6ட:களி$ நைடெப%ற க.ெபா.த உயதர
பாீ4ைச ெப0ேப0கA க6&தி$ ெகாAள ப7கிற'
உதாரணமாக, 2016 அ$ல' 2017ஆ ஆ#7களி$
நைடெப%ற க.ெபா.த உயதர பாீ4ைச=ாிய ெப0
ேப0கA ம47ேம இ(ைற வி#ண ப:கA ேகார ப4ட
ேபா' க6&தி$ எ7க ப47Aளன அேதேநர உயிாிய$
ம%0 ெபௗதிகவிய$ பாட:கைள
பயிறவகேள
வி#ண பிக (5<. ஆனா$, எம' பிரேதச&தி$ இ1த
பாட:கைள பயி$பவகளி விகிதாசார =ைறH. இ1த
பாட:கைள பயி0 ப$கைலகழக க$விையேயா ேவ0
உய க$விையேயா ெதாடராதவகளி எ#ணிைக
=ைறH. 18 வயதிR61' 35 வய' வைரயிலானவகA
வி#ண பிக (5< என =றி பிட ப4561தா9,
க.ெபா.த உயதர பாீ4ைச= 2016 அ$ல' 2017 ஆ#7
ம47ேம ேதா%றியி6க ேவ#7 ஆனா$ எம' ப=தியி$
மாணவகA அ7&த7&' க.ெபா.த உயதர பாீ4ைசைய
எC'வாகA. பின ேவ0 'ைறகைள நா5 சாிவராத
நிைலயிேலேய தாதிய 'ைற= வ6வ. வி#ண பிக
F5ய வய'& த=தி இ61தா9 க.ெபா.த உயதர பாீ4ைச
எ7&த ஆ#7 அவக2=& தைடயாக அைம1' வி7கிற'.
வி#ண ப ேகா6கிற ஒGெவா6 (ைற< இ ப5யான
பல ஏமா%ற&'ட எ(ட ெதாட! ெகா#7 இ'
ப%றி F0கிறாகA
,

.

.

.

,

.

,

,

.

இ(ைற மாவ4ட ேகா4டா வழ:க ப7 என
F0கிறாகA. இத%கான I&திர&தி$ வி#ண ப:களி
எ#ணிைக< ப:= வகி=மானா$ எம' மாணவகA
பாதிக ப7வாகA. அதாவ' எம' மாவ4ட&தி$
த=தியான
வி#ண ப:கA
=ைறவாயி
எம'
மாவ4ட&'கான ேகா4டா வி மி=தி ஏைனய
மாவ4ட:க2=
பகி1தளிக ப7. இத%= நா
ெதாட சியாக சில மா%0& தி4ட:கைள (ைவ&ேதா.
அதாவ', க.ெபா.த உய தர&தி$ உயிாிய$ ம%0
ெபளதிகவிய$ ம47ம$லாம$ கைல, வ&தக ம%0
ெதாழி$ c4ப& 'ைறகளி$ பயிறவகைள< இ1த
பயி%சிெறநி= அமதி&த$, க.ெபா.த உயதர
பாீ4ைசகான ஆ#7 வைரயைறைய, வய' வைரயைற=
ஈடாக மா%0த$ ேபாற தி4ட:கைள (ைவ&ேதா.
எம= ஆதரவாக ெசய%ப47 இத%காக& ெதாட1'
வாதா5ய அைம ச ராஜித ேசனார&ன அவகளி
(ய%சியினா$ அைம சரைவயினா$ இத%கான அமதி
வழ:க ப4ட'. ஆனா$, தாதிய ச:க&தி எதி பா$
இ1த& தடைவ< பைழய (ைறேய ெதாடகிற'. எனேவ,
இத%= நா ேவ0 மா%0& தி4ட&ைத (ைவகிேற.
அதாவ', க.ெபா.த உயதர
பாீ4ைச& தைகைம
சப1த ப4ட ஆ#7 க47 பா4ைட நீ=த$ மாவ4ட
ேகா4டா H= ேபா'மான வி#ண பதாாிகA இ$லா
வி4டா$, அேத மாவ4ட&தி$ எைனய ஆ#7களி$ க.ெபா.த
உயதர&தி$ சி&தியைட1தவக2= வா ! ெகா7&த$,
=றி&த பயி%சிெநறி= ெபௗதிக& 'ைறயி$ க%றவகைள
அமதிக (5<மாயி ஏைனய 'ைறகைள பயிறவ
கைள< அமதி&த$ எ1த மாகாண&ைத ேச1தவ
களாயி வடகி$ நியமிக ப4டத%காக அவக2=
சிற !
இடமா%ற
வழ:=த$
ம%0
!திய
'

'

,

'

'

,

,
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நியமன:களிRR61' பதிலாA வழ:=த$ நி0&த ப7த$
அதாவ' இ:= நியமிக ப7கிறவக2= நா=
அ$ல' ஐ1' வ6ட:களி பி ஏைனய மாகாண:
கைள ேபால வ6டா1த இடமா%ற நைட(ைறயி கீ்ேழேய
இடமா%ற வழ:=த$ =றி&த இடமா%ற:கைள
பதிலா2ட ம47தா அ($ ெசத$ எபனவா=
இGவாறான விடய:கைள ேம%ெகாAகிறேபா'தா
வட= மாகாண&தி9 கிழ= மாகாண&தி9 தாதிய
ப%றா=ைறைய ஈ7ெசய (5<.

.

,

,

.

ெகௗரவ அைம ச அவகேள நீ:கA சைபயி$
இ6கிறெபாC' நா ஒ6 விடய&ைத =றி பிட
வி6!கிேற. அதாவ', தாதிய பயி%சிகாக வி#ண
பிகிறவகA க.ெபா.த. சாதாரண தர பாீ4ைசயி$
கணித, விOஞான, அ&'ட தா ெமாழி, அதாவ' தமி்J
அ$ல' சி:கள அ&ேதா7 ஆ:கில ெமாழியி9 திறைம
சி&திைய ெப%றி6க ேவ#7 எப' க4டாயமா=
திறைம சி&திகேளா7
சாதாரண சி&திகேளா7
பாட:களி$ சி&தி ெப%றி6க ேவ#7 எப'
அ5 பைட& தைகைமயா= ஆனா$ ஆ:கில பாட&ைத
சி0 வயதிR61' க%பிகF5ய வைகயி$ ஆசிாிய
வளமி$லாத, ஆ:கில ஆசிாியக2= மிகF5ய ப%றா
=ைற நிலHகிற கிளிெநா சி, ($ைல&தீH, வHனியா,
மனா ஆகிய மாவ4ட:கைள ேச1தவகA எGவா0
ஆ:கில பாட&திேல திறைம சி&தி எ7&' தாதிய
பயி%சி= வி#ண பிக (5<? இ1த விடய =றி&த
வி#ண பதாாிக2= ெபாிய தைடயாக இ6கிற'.
ஆகேவ அரசா:க இத%= இெனா6 (ைறைய
கைட பி5க ேவ#7. அேதேநர ஏதாவ' ஓ ஆ#5$,
கணித, விOஞான& 'ைறகளி$ தா:கA வி6பிய கால&தி$
க ெபா த உயதர பாீ4ைசயி$ ேதா%றிய ெப0ேப%றி
அ5 பைடயி$ வி#ண பி பத%=
சப1த ப4டவ
க2= அமதி வழ:க ேவ#7. =றி&த 12 பயி%சி
ெநறிக2= கணித, விOஞான& 'ைறகைள ப5&தவ
கைள& மா&திர ேத1ெத7கிறேபா' வட=
மாகாண&தி பல மாவ4ட:கA பாாிய பினைடைவ
ச1தி= எபைத நா இ1த இட&திேல =றி பிட
வி6!கிேற.
!
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.
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,

,

,

,

.

.

.

,

மிக (கியமாக, கிளிெநா சி மாவ4ட&திைடய ெபா'
ஐ வழ:=வத%ெகன
ைவ&தியசாைலெகன ஒ6
ெகௗரவ அைம ச ராஜித ேசனார&ன அவகA தைடய
திைணகள&தி%= ஏ%கனேவ அறிH0&த$ வழ:
கியி61தா. ஆனா$, த%ேபா' 4 வ6ட:கA கட1த
பின6Fட, ெநதலா1' நா45 அபிவி6&தி&
தி4ட&திேல இ' உAளடக ப47Aளதாக Fறி, அதாவ'
இ 4 வ6ட:க2=
பிற= நைடெப%0
(5யவி6கிற ெநதலா1'& தி4ட&ைத Fறி, இ1த
ஐ ெத ப=தியி9Aள ேவ0 ைவ&தியசாைல=
ெகா7 பத%= நடவ5ைக எ7க ப7கிற'. இ'
'ரதிiடவசமான'. அதாவ' பல ஆ#7களாக மிக
F5யளவி$ ைவ&திய ேதைவகாக எதிபா&தி6கிற
இ1த மக2=
ஐ வழ:=வத%கான
அைம ச6ைடய அறிH0& தைல< மீறி, இத%= மா%றீ7
நைடெப0கிற' எபைத ஒ6 'ரதி6iடவசமான
விடயமாக நா இ1த இட&திேல பதிH ெசய
வி6!கிேற.
CT Scanner

CT

Scanner

CT

Scanner

இல:ைகயிேல ெத$R பைள !%0ேநா ைவ&திய
சாைல மஹரகம !%0ேநா ைவ&தியசாைல= அ7&ததாக
விள:=கிற'. இ0 வடகி9 கிழகி9 ம%0
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simulator

CT simulator

CT

ெப%0 ெகாAள (5<. ஆனா$ இ0 இ1ேநாயினா$
பாதிக ப4ட பல ேநாயாளகA இ1த ம61' வைககைள
ெபற(5யா' திண0கிறாகA. இ' பாாிய அளவிேல
அவகைள பாதிகிற' ெகௗரவ அைம ச அவகேள!
நீ:கA இ1த விடய:களிேல அதிக கவன ெகா#டவ.
அதனா$தா இ1த ேகாாிைககைள நா உ:களிட
(ைவகிேற. ஓ எதிாி6=Fட வரFடாத
!%0ேநாயா$ பாதிக ப456கிற ேநாயாளக2ைடய
மன கவைலைய !ாி1' ெகா#7 அவக2= சிகி ைச
அளிக ேவ#7 ஆகேவ இ1த ம61' வைககைள
ெப%0 வழ:=கிற நடவ5ைகைய அரசா:க அதிகாிக
ேவ#7 எபைத< நா இ1த இட&திேல =றி பிட
வி6!கிேற.
,

நா45 ஏைனய சில ப=திகளி9 !%0ேநாயா$
பாதிக ப4டவகA பல அ1த ைவ&தியசாைலயிேல
சிகி ைசெப%0 வ6கிறாகA. இ1த
!%0ேநா
ைவ&தியசாைலெகன (த(த$ கதிS 8 சிகி ைச=ாிய
ஒைற வழ:=வத%= அைம ச ெகௗரவ
ராஜித ேசனார&ன அவகA ஏ%கனேவ அறிH0&த$
வழ:கியி61தா; அத%கான ெசய%பா7க2 (ென7
க ப4561தன. !%0ேநாயா$ பாதிக ப4ட ேநாயாளகA
கதிS 8 சிகி ைசைய ெப0வத%= (ன அவக2ைடய
பாதிக ப4ட இட&ைத அைடயாள ப7&தH, ஏைனய
அவயவ:க2= பாதி பி$லாத வைகயி9 ைவ&தியகA
த:க2ைடய ஆH பணிைய இ1த
Qலமாக
ேம%ெகாAகிறாகA. !%0 ேநாயா$ பாதிக ப4ட
இைழய:க2= மா&திர கதி S ைச இலகாக
ேம%ெகாAகிற
இனா$ எ7க ப7கிற
( பாிமாணமான நிழ%பட( இத%கான உதவிைய
வழ:=கிற'. இGவாறான
ஐ அ1த
ைவ&தியசாைல= வழ:காம$, ஏ%கனேவ மஹரகம
ைவ&தியசாயி$ ஒ0 இ6கF5யதாக, அத%=
ேமலதிகமாக இதைன< அ:= வழ:=வத%கான
நடவ5ைகைய =றி&த திைணகள ேம%ெகாAகிற'
எறா$ மா%றாதா மன பாைமேயா7தா ெத$R
பைள ைவ&தியசாைல பாக ப7கிறதா? எற ஒ6
ேகAவி எCகிற'
ெப6மளவான ேநாயாளகA
பாதி பைட1த நிைலயி$ அ:ேகயி6கிற ேநாயாள
களி பல நாA ேகாாிைககA ெகௗரவ அைம ச
அவகளா$ ஏ%0 ெகாAள ப47, அத%கான அறிH0&
த$கA வழ:க ப4ட IழR9Fட, இ' ேவேறா
இட&தி%= மா%ற ப7வைத ஏ%0ெகாAள (5யாத'.
எனேவ இத%கான மா%றீ7 ஒைற கைட பி5க
ேவ#7ெம0 இ1த இட&திேல அைம ச அவகைள
ெகௗரவமாக ேக47 ெகாAகிேற.
CT
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வHனியா ஓம1ைத ப=தியிேல ைவ&தியசாைல
கழிHகைள எாி பத%ெகன இய1திர& ெதா=திெயா0
அHUேரRயா அரசா:க&தி 60 Sத
நெகாைடேயா7 40 Sத இல= கட Qல( 80
மி$Rய Vபா ெசலவிேல ெபா6&த ப4561த'. அ'
த%ேபா' பாவைனயி9Aள'. அதைன& ெதப=தி
ைவ&தியசாைலெயா0= வழ:=மா0 ம&திய 8காதார
அைம சினா$
இ ேபா'
அறிH0&த$
வழ:க
ப456கிற'. வHனியா மாவ4ட ைவ&தியசாைல ம%0
சிறிய ைவ&தியசாைலக2ைடய கழிH ெபா64கைள
அழி பத%காக ஓம1ைத ப=தியி$ ெபா6&த ப456கிற
அ1த மிக (கியமான இய1திர& ெதா=தி அHUதிேரRயா
நா45ன' உதவிேயா7 ெகௗரவ அைம ச அவக2ைடய
அசரைணேயா7 வழ:க ப4561த'. அGவாறான ஓ
இய1திர& ெதா=திைய அ:கி61' மா%0வத%=
எ7க ப7 (ய%சிைய& த7கேவ#7 என இ1த
இட&திேல நா விநயமாக ேக47 ெகாAகிேற.
,

-

incinerator

இ1த நா45ேல சில ேநாக2=ாிய ம61'கைள
அரசா:க&தினா$ ம47ேம இற=மதி ெசய (5கிற'
அ1த ம61'கைள& தனியா 'ைற நா47=A ெகா#7வர
(5யா'. அ1த வைகயி$ !%0ேநாயாளகA பாவிகிற
மிக (கிய ம61தான
இைன
இ1த நா459Aள தனியா ைவ&தியசாைலகளி$ அ$ல'
தனியா ம61' நி0வன:களி$ ெப%0 ெகாAள
(5யா'Aள'. இதைன அரசா:க ைவ&தியசாைலகளி$தா
.

Hydroxyurea 500 mg capsules

.

.

,

ெகௗரவ =Cகளி பிரதி& தவிசாள அவகேள, மிக
(கியமாக யாJ பாண மாவ4ட&திேல இ6கிற பல
ைவ&தியசாைலகA ம%0 தைர வழி ேபா=வர&'
வசதிகA உAள உAL ைவ&தியசாைலகA எபன இ0
ஓரளHகாவ' ைவ&திய ேசைவகைள வழ:=கிற'.
அேதேநர நயினாதீH, எCைவதீH, அனைலதீH, ெந71தீH
ேபாற ைவ&தியசாைலகளிேல பணி!ாிகிற ைவ&தியகA
ேபா=வர&தி$ இைடOச$கைள எதிேநா=கிறாகA
அவகA த:கA =7ப:கைளவி47 அ:ேக ெச0
ேசைவயா%0வ' அவகைள மிக F5யளவிேல
பாதி&தி6கிற'. =றி பாக, ெந71தீH ைவ&தியசாைல
2010ஆ ஆ#7 வைர= ஒ6 மாவ4ட ைவ&திய
சாைலயிைடய தர&ேதா7 இய:கிய'. இ ெபாC'
அதைடய தர =ைறக ப456கிற'. அதாவ'
2010ஆ ஆ#7= பின, ெந71தீH ைவ&திய
சாைலகான ஒ6 நிர1தர ைவ&தியைர நியமிக 8காதார&
திைணகள&தினா$ (5யா'Aள' இ1த வைகயி$ அ:=
பிர சிைனகA அதிகமாக காண ப7 கிறன. இதனா$,
வய'ேபான அ$ல' இயல (5யாத,
இேல
இ6கிற
ஓHெப%றி6 கிறவகைள ஒ ப1த
அ5 பைடயி$ இ1த ெந71தீH ைவ&தியசாைல=
நியமிகிறாகA. ஒGெவா6 வ6ட( பல k%0
கணகான ைவ&தியகA இ1த நா45ேல ெவளிேய0
கிறாகA ஆனா$, ஒ6 ைவ&தியதா ெந71தீH
ைவ&தியசாைல=
ெச0 கடைம !ாிவத%=&
தயாாி$லாத ஒ6 Iழைலேய எ:களா$ பாக (5கிற'.
.

.

pension

-

.

இல:ைகயிேல தனி& தீவாக இ6கிற எ47 கிராம
அ9வல பிாிHகைள ெகா#ட ெந71தீH பிரேதச
ெசயலாள பிாிவிேல சாியான ேபா=வர&' வசதிகA
இ$ைல அ:=Aள ைவ&தியசாைல= ேநாயாள காH
வ#5 இ$ைல; ைவ&திய இ$ைல; தாதிய இ$ைல.
இதனா$ அ:கி6கிற ஆறாயிர&தி%= ேம%ப4ட மகA
ைவ&திய& ேதைவைய
D&தி ெசய (5யாம$
திண0கிறாகA. அ:= ேநாவா ப7கிறவகைள
யாJ பாண ைவ&தியசாைலக2= ெகா#7 ெச$வ
ெதறா$ அவகA பாாிய வAள:கLடாக =றிக47
வா= ெகா#7 ெச$ல ப47 அ:கி61' தைரமாக
மாக 20 கிேலா மீ%றகைள& தா#5 யாJ பாண
ைவ&தியசாைல= ெச$ல ேவ#7. இ0 மிக
F5யளவிேல பாதிக பைட1'Aள ெந71தீH ைவ&திய
சாைலயி நிைலைமைய பாைவயி7வத%= ஒ6(ைற
ெகௗரவ அைம ச அவகA அ:= ேநர5யாகேவ வ6வத%=
இ61தா ஆனா$ பல காரண:களா$ அ1த பயண
பி%ேபாட ப4ட' ஆகேவ ெகௗரவ அைம ச அவகேள!
நீ:கA ஒ6 (ைற ெந71தீH ைவ&தியசாைல= ேநர5யாக
விஜய ெச<:கA இ0 ெந71தீH, நயினா&தீH,
அனைல&தீH, எCைவ&தீH ேபாற தனி& தீHகளிேல
;

,

,

.

,

.

,

.
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வாJகிற மகA 8காதார ேசைவைய இழ1தவகளாக
இ6கிறாகA; இ1த நா45ேல 8காதார& 'ைறயிேல
!றகணிக ப4ட மகளாக இ6கிறாகA எபைத<
இ1த இட&திேல நா =றி பிட வி6!கிேற.
கிளிெநா சி மாவ4ட ைவ&தியசாைலயி$ இ61த
மக ேப%0 ைவ&திய சரவணபவ அவகA ஏ%கனேவ
ெத$R பைள ைவ&தியசாைல= இடமா%ற ெசய
ப4561தா பின இர#7 மக ேப%0 ம6&'வகA
அ:= நியமிக ப4டாகA. அ:= அவகA மாறி மாறி
கடைமயி$ ஈ7ப4டாகA திlெர0 அ1த மக ேப%0
ம6&'வகளி$ ஒ6வ ெவளிநா7 ெச0வி4டா
ம%றவ6= யா6=ேம ெதாியாம$ த:க2ைடய அைம சி
ஊடாக இடமா%ற வழ:க ப47Aள'. அத பிற= அ:=
ம6&'வ&'காக
ெச$கிற க பிணி& தாமா
ேபாரா4ட
ெசயேவ#5ய
நிைலைம=A
தAள ப4டாகA. கிளிெநா சி மாவ4ட ைவ&தியசாைலயி
ேநாயாள நல!ாி ச:க& தைலவரான (னாA பிரதி
க$வி பணி பாள சினராசா அவகA இ' சப1தமாக
வ6&த ெதாிவி&தி6கிறா
.

.

.

.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

அ:=Aள ஆளணிைய
தீமானி
கிற'. கிளிெநா சி ைவ&தியசாைலகான ஆளணி
இ(ைற< சாியான (ைறயி$ தீமானிக படவி$ைல
இ1த ைவ&தியசாைல சீராக இய:=வத%= இ'H
இைடOசலாக இ6கிற' எ0 நா க6'கிேற.
ஆகேவ,
அ:ேக
ெச$கிற
ேநாயாளக2ைடய
எ#ணிைக ைய க6&திேல ெகா#7 ெசய%பட ேவ#7.
கிளிெநா சி ைவ&தியசாைல ம47ம$ல தீவக:களி$
இ6கிற ைவ&தியசாைலகA ம%0 அ:= பாதி
பைட1'Aள ஏைனய ைவ&தியசாைலகA கவனிக பட
ேவ#7 =றி பாக, ெத$R பைள !%0ேநா ைவ&திய
சாைலயி பிர சிைனகைள விேசடமாக க6&தி$
ெகாA2மா0
ெகௗரவ
அைம ச
அவகளிட
ேவ#7ேகாA வி7 கிேற.
Management

Board

.

,

.

இ0தியாக கைல, வ&தக பிாிHகளி$ க%0 ெகா#ட
வக2 ம%0
'ைறயிேல க%0 ெகா#டவக2
தாதிய உ&திேயாக&தக2= வி#ண பிகF5ய
வைகயி$ =றி&த ஆ4ேச ! (ைறயி$ மா%ற வர
ேவ#7 அ&'ட =றி&த வி#ண பதாாிகளி
வயெத$ைல விடய&தி9 க.ெபா.த உயதர பாீ4ைச=
ேதா%0கிற ஆ#7கA விடய&தி9 மா%ற ெகா#7 வர
ேவ#7 எ0 மீ#7 ேக47 ெகாAகிேற
ICT

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ெகௗரவ உ0 பின அவகேள, இ இர#7
நிமிட:கA இ6கிறன.
ග/ එස්. _තර6 මහතා

(மாமி சி. சிறீதர)

.

.

(The Hon. S. Shritharan)

அ1த ைவ&தியசாைல= ெநதலா1' நா45 உதவி
கிைடகவி6 பதாக Fற ப7கிற' ெகௗரவ அைம ச
அவக2ைடய (ய%சியினா9 வட= மாகாண சைபயி
(ய%சியினா9 அ1த உதவி கிைடகிற'. ந$ல விடய!
அைத நா:கA வரேவ%கிேறா. ஆனா$, அ:=
ேதைவயான க45ட:கA க4ட ப47, அ1த ேவைல&
தி4ட:கA (5வைடவத%= இ நா= ஆ#7கA
எ7=. அேதேநர அ1த ைவ&தியசாைலயிேல
இ$ைல; நிர1தர மக ேப%0 ம6&'வ இ$ைல. அ:=
சலேராக ேநாயினா$ பாதிக ப4டவகளி இர&த&ைத
8&திகாிகிற
இய1திர:கைள இ ெபாC'தா
இயக ஆரபி&தி6கிறாகA. அ1த இய1திர:கA
இGவளH கால( அ1த ைவ&தியசாைலேல இய:காம$
கா&தி61த'. இGவாறான IJநிைலகAதா இ1த மாவ4ட
ைவ&தியாைலயி$ காண ப7கிறன.
.

CT Scanner

Dialysis

வHனியா வட= ப=தியிR6கிற ெப6பாலான
மகA சிகி ைசகாக கிளிெநா சி ைவ&தியசாைலையேய
நா5 வ6கிறாகA. !'=5யி6 !, ($ைல&தீH
ேநாயாளக2 மனா மாவ4ட ேநாயாளக2 ம%0
ம$லாவி 'mகாவி$ (ழ:காவி$, Dநகாி ேநாயாள
க2 கிளிெநா சி ைவ&தியசாைலைய நபி இ6கி
றாகA. இ1த வைகயி$ வனி பிரேதச&திேல ஒ6 ம&திய
ைவ&தியசாைலயாக பாாிய அளவிலான ேநாயாளகைள
உ4ெகாAகிற ஒ6 ைவ&தியசாைலயாக கிளிெநா சி
ைவ&தியசாைல காண ப7கிற'. அ:= சராசாியாக ஒ6
நாைள= 1,130 ேநாயாளகA
இேல சிகி ைச ெப%0 வ6கிறாகA இ1த
எ#ணிைக வHனியா, யாJ பாண ம%0 ஏைனய
ைவ&தியசாைலக2= வ6கிறவக2ைடய எ#ணி
ைகையவிடH அதிகமா= யாJ பாண ைவ&தியசாைல
இ$ கி4ட&த4ட 18 ைவ&தியகA கடைமயா%
,

0கிறாகA. ஆனா$, கிளிெநா சியிேல இ1த 1,130
ேநாயாளைர< கவனி பத%= ஆ0 ைவ&தியகA
ம471தா கடைமயி$ இ6கிறாகA. இGவா0தா
அ:= அதிக ைவ&திய& 'ைறயி$ ப%றா=ைறகA
காண ப7கிறன.

,

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)

,

,

Out

OPD

Patients

Department
.

.

OPD

278

2018 සැ«තැ.බ+ 07

-

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ெகளரவ உ0 பின அவகேள உ:கள' உைரைய
(5&' ெகாAள ேவ#7.
,

ග/ එස්. _තර6 මහතා

(மாமி சி. சிறீதர)

(The Hon. S. Shritharan)

அதாவ' =றி&த வி#ண பதாாி 18 வய'= 35
வய'= இைட ப4ட கால&தி$ ஏதாவ' ஓரா#5ேல
க.ெபா.த. உய தர&தி$ ேதா%றியி6&த$ ேவ#7 எற
அ5 பைடயி$ அ1த வி#ண ப:கA ேகார ப4டா$ எம'
பிரேதச&தி$ அதிக ேபைர =றி&த ெதாழி$வா !க2=
உAவா:க (5<. ஆகேவ, கட1த ஆகU4 மாத ஆ
திகதிெவளி வ1த =றி&த வ&தமானி அறிவி&தைல
கவன&தி$ எ7=மா0 ேகாாி எைடய உைரைய நிைறH
ெசகிேற. நறி.
,

, 31

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

நறி! அ7&' ெகௗரவ ேவ9 =மா அவகA.
உ:க2= ஆ0 நிமிட:கA!
[

பி.ப. 2.26]

ග/ ෙ මා මහතා

(மாமி ேவ? மா)
(The Hon. Velu Kumar)

ெகௗரவ =Cகளி பிரதி& தவிசாள அவகேள,
ம6&'வ (தி6&த) ச4டQல ெதாடபான இ1த

279

280
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விவாத&தி$ கல1' ெகா#7 என' அபி பிராய&ைத<
ெதாிவி பத%= ச1த ப த1தைம= நறி ெதாிவி&'
ெகாAகிேற. இ1த ச4டQல&தி (கிய&'வ ப%றி
அைம ச அவகள' ஆரப உைரயி$ விளக
அளிக ப4ட'. இ1த ந$லா4சி இல:ைகயிைடய
8காதார& 'ைறமீ' மி=1த காிசைன கா4ட ப7வைத இ0
நா:கA கா#கிேறா. இத%கான ேவைல தி4ட:கA
இடெப0கிறன அரசா:க&திைடய ப:காளிகளாக
இ6கிற நா:கA இதைனயி47 மகிJ சி அைடகிேறா.
=றி பாக, மகA அறாட பயப7&'கிற ம61'
வைககA சா1' ஏ%ப7&த ப456கிற விைல
=ைற ! ம61' வைககளி தர&ைத உய&தி, தரமான
ம61'
ெபா64கைள
ெப0வத%=ாிய வசதிைய
ஏ%ப7&தி ெகா7&'Aளைம< வரேவ%க&தக விடய:
களா= ஆகேவ, இ1த ச1த ப&திேல அைம ச
அவக2= எ:க2ைடய நறிைய ெதாிவி&'
ெகாAகிேறா.
.

.

கட1த கால:களிேல ைவ&திய சைபயிQல ைவ&திய
கைள பா'கா பத%கான (ென7 !கA ேம%ெகாAள
ப4டேதெயாழிய,
அவகளா$
ெபா'
மக2=
அசாதாரண:கA நிகJகிறேபா' அ1த ெபா'மகைள
பா'கா பத%கான, அவக2= நீதியிைன ெப%0
ெகா7 பத%கான சாியான வழி(ைறகA ைகயாள பட
வி$ைல ஆனா$ =றி&த நடவ5ைககளி$ மா%ற&ைத
ஏ%ப7&'வதQல எதிகால&தி$ ெபா'மகளி நலைன
ேநாகி ெச$ல (5< இ1த இட&தி$ நா ஒ6
விடய&ைத =றி பிட ேவ#7. அதாவ', கட1த மாத
28 திகதி க#5 மாவ4ட&திைடய கலகா பிரேதச
ைவ&தியசாைலயி$ இடெப%ற ஒ6 கவன=ைறH
காரணமாக அ1த ப=திைய ேச1த ெச$ல&'ைர ச:க,
!வன ராணி ச:க ஆகிேயா6ைடய ஒறைர வயதான
'சிய1த சஜு எற =ழ1ைத மரண&ைத& தCவிய'. அ'
=றி&' நா:கA எ:க2ைடய ஆJ1த அதாப&ைத&
ெதாி&' ெகாAகிேறா இ1த நிகJH காரணமாக
அ#ைமயி$ அ1த
பிரேதச&திேல பாாிய மகA
ஆ பா4ட ஒ0 இடெப%ற'. இ1த பிரேதச
ைவ&தியசாைலகளி9Aள ைவ&தியகA அ:கி6கிற
தாதிமா ம%0 சி%oழியகA அ:=Aள ேதா4ட:களி$,
கிராம:களி$
இ6கிற
மகைள
இர#டா
ப4சமானவகளாக, தர =ைற1தவகளாக க6தி,
அவக2ைடய 8யமாியாைத= பாதி ைப ஏ%ப7&தF5ய
வைகயி$ ெதாட சியாக நட1' ெகா#டத காரணமாக,
=றி&த நிகJH ெதாடபி$ அ1த மகA ேகாபமைட1',
மகA ேபாரா4ட ெவ5&த'. அ1த மகA ேபாரா4ட&தி
பின அ1த ைவ&தியசாைலயான' இ0 வைர Qட
ப47 காண ப7கிற'. நா =றி&த ஒ6 விடய&ைத
ெகௗரவ அைம ச அவகளிட க5த Qல
ெதாிவி&தி6கிேற இ1த உயாிய அைவயி9 Fறி
ெகாAகிேற இ&தைகய மகA ேபாரா4ட:கA, மகA
எC சிகA இ0 ப$ேவ0 'ைறகளி9 இடெப0கிறன.
அGவா0 நைடெப0வத%கான காரண&ைத இ0 அர8
ேத5 ெகா#56கிற'.
.

,

.

.

,

.

.

=றி&த கலகா பிரேதச ைவ&தியசாைல உடன5யாக&
திறக ப7வத%= நடவ5ைக எ7க பட ேவ#7 அ:=
ெபா6&தமான ைவ&தியகA ம%0 ெபா6&தமான
உ&திேயாக&தகA நியமிக பட ேவ#7. ம0பக
அ1த =ழ1ைதயிைடய இற !& ெதாடபி$ ம%0 அ1த
;

ைவ&தியகளிைடய
கட1தகால
ெசய%பா7கA
ெதாடபாக ஆரா1' ச4டாீதியான நடவ5ைககA
எ7க பட ேவ#7
அ&'ட அ1த மகA
ேபாரா4ட&திேபா' ெபா' ெசா&'க2= ஏேத
நiட விைளவிக ப456=மாக இ61தா$, அதட
சப1த ப4டவ கைள ச4ட&தி( ெகா#7 வர
ேவ#7. ஆனா$, அ:= ஜனநாயக ாீதியாக& த:க2ைடய
ேகாப&ைத ெவளி ப7&திய, ஜனநாயக ாீதியாக&
த:க2ைடய க6&'கைள ெவளி ப7&தியவகளி =றி&த
ெசய% பா4ைட (டகF5ய வைகயி$, ஒ7கF5ய
வைகயி$ ெபாRU தர பின ம%0 உயம4ட ெபாRU
உ&திேயாக&தகA =றி&த ேதா4ட&தி$ இ6கிற சகல
இைளஞகளின' ெபய ப45யைல ைவ&'ெகா#7
(ைறய%ற ாீதியி$ ச4ட&ைத பிரேயாகிக (ைனவ'
உடன5யாக
நி0&த பட
ேவ#7.
இதி$
சப1த ப4டவகA
ேதா4ட&
ெதாழிலாளகA
எபதனாலா இGவாறான இர#டாப4ச ெசய%பா4ைட
நீ:கA (ென7கிறீகA எ0 நா ேக4க
வி6!கிேற. ஆகேவ, இ1த விடய&தி$ 8காதார அைம ச
அவகA உடன5யாக& தைலP7 ெசவ' அவசியமா=.
ெகௗரவ பிரதம6ைடய ம%0 ெபாRUமா அதிப6ைடய
தைலP7 க2 அவசிய ஆகேவ சகல தர பின6
தைலயி47 அ1த மகளி ேகாாிைக= நியாயமான
தீெவாைற ெப%0 ெகா7க ேவ#7ெம0 இ1த
இட&திேல நா ேக47ெகாAள வி6!கிேற.
.

.

,

அ:= இ6கிற ேதசிய ைவ&தியசாைலகA மிக
சிற பாக இய:=கிறன. ஆனா$ கலாகா பிரேதச
ைவ&தியசாைல,
பவில பிரேதச ைவ&தியசாைல,
ெதாலUபாக பிரேதச ைவ&தியசாைல, !ச$லாவ பிரேதச
ைவ&தியசாைல ேபாற ேதா4ட:க2= அ#5ய
இட&தி$ இ6கிற ைவ&தியசாைலகA அைன&'ேம
ப$ேவ0 விதமான =ைறபா7க2ட இய:=கிறன
=றி&த பிரேதச ைவ&தியசாைலகA =றி பாக மாகாண
சைபயி நிவாக&திகீJ இய:=கிறன அறாட
ேதைவகான
ம61'
ெபா64களி$Fட
அ:=
=ைறபா7கA காண ப7கிறன. ஆகேவ மாகாண
சைபயிகீJ இய:= கிற ைவ&தியசாைலகளிேல
இ&தைகய நிைலைமகA இ6 பத%கான காரண என
எபதைன ெகௗரவ அைம ச அவகA ேத5 க#டறி1'
உடன5யாக அத%கான நிவாரண&ைத ெப%0ெகா7க
ேவ#7 எ0 ேக47 ெகா#7, ச1த ப&'= நறி
Fறி, விைடெப0கிேற.
,

.

.

,

[අ.භා. 2.33]

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, 1ෙශ2ෂෙය/ 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG/ෙ< ෙFඛනයS සකස් ම ඇ0ළ:ව ඉAQප: කර
ෙබන ෛවද' (සංෙශධන) පන: ෙක>.පත #බඳව කථා
කර/න අවස්ථාවS ලබා ?ම #බඳව ඔබ0මාට ස්0ව/ත
ෙවනවා. 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ෙ< ෙFඛනයS සකස් ම
#බඳ කාරණය පරSP ෙවලා ෙහ ඉAQප: ම ගැන
ඉස්ෙසFලාම අගය කර/න ඕනෑ. මෙ< මතකෙc හැ»යට
ලංකා ෛවද' සභාව 1)/ 2006 අVG,ෙ, ෙමවැ*
ෙයජනාවS ඉAQප: කර ණා. එෙහම ´ය?: අVG^
12කට ආස/න කාලයS ගත ෙවලා ෙබනවා ෙ. සංෙශධනය
ඉAQප: කර/න. ඒ 1තරS ෙනvෙවd. ෙ. සංෙශධනය #බඳව
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සමහර
පා+ශ්වය/ ෙä2ෂ්ඨාකරණයට
ය
ෙවලාෙ
ෙä2ෂ්ඨාකරණය යා ෙk:, "ෙ. වන ෙතS අප රෙ²
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ෙ< ෙFඛනයS ෙනvපැව°ම ෙ:G.
ගැ¯මට අපහf කGණS බව අප 1)/ *Sෂණය කරE"
යලාd. ඒ අMව ග:ෙතv:, ෙ.ක ඇ:තටම වැදග:
අවශ'තාවS. ෙමvකද, ෙ. ම/ ඒ ඒ Sෙෂ2³වල ඉ/න 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG/ හ¬නා ගැ¯ම සඳහා ජනතාවට අවස්ථාව ලැෙබනවා
වාෙ<ම තම/ට ෙහvඳම ෛවද'වG/ ෙතරා ෙගන gකාර ලබා
ගැ¯ෙ. අවස්ථාව ජනතාවට  ෙවනවා. ඒ *සා gශස්ත ෙසºඛ'
ෙස2වාවS පව:වා ෙගන යාෙ.? එවැ* 1ම: ෙFඛනයS
පව:වාෙගන යාම අප අගය කර/න ඕනෑ කGණS.
ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ෙ. සංෙශධනය ෙගන
එන ෙකvට E-/ම සමහර ෛවද' *ලධාQ/ අතර, සාමාන'
ෛවද'වG/ අතර ෙවනස් ෙවනස් මත වාද ණා. සමහර අය
0වා, ඔV/ෙ< ෙපº,ග-ක channeling ෙස2වාව/වලට
ෙ.ෙක/ බාධාවS ඇ ෙ1; සමහර ඖෂධ *+ෙ,ශ ෙ.?
එය 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ට පමණS iමා ෙ1 යලා. නE:,
රජෙc ෛවද' *ලධාQ/ෙ< සංගමය: එවැ* 1ෙරධතාවS
ෙනvදැS *සා, සාමාන' ෛවද'වG/ට එෙහම gශ්නයS ම0
ෙනvවM ඇතැd මා තනවා. ෙකvෙහvම Vණ: ගG ඇම0ම*,
1ෙශ2ෂ කාරණා පයS ෙකෙර මා ඔබ0මාෙ< අවධානය
ෙයvE කර/න කැමැd. එකS තමd, අෙ« රෙ² 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG/ 0/දහසS පමණ )»න නE:, සමහර Sෙෂ2³වල
ඉ/න 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ෙ< සංඛ'ාව gමාණව: ෙනvaම.
උදාහරණයS හැ»යට ෙකvළඹ ජාක ෙරහෙF එS අවස්ථාවක
ඩd ව+ගයS 1ෂ aෙම/ ෙරÒ/ ප ෙදනP මරණයට ප:
Vණාට පf: දැ¹ ස:කාර ඒකක - ICU - සඳහාම gaණය/ V
1ෙශ2ෂඥය/ ප: කර/න සාක`ඡාවS පැ!යා. ගG
ඇම0ම*, ඔබ0මා: ඒ මතෙc ඉ/නවා යා මා ද/නවා.
ෙකෙස2 නE:, අ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ෙ< ෙFඛනයS සකස්
කර/න කටI0 කරන ෙ. ෙලාෙ, ICU සඳහාම 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG gමාණයS වැ¹ කර ග/න ඒ Sෙෂ2³ෙය/ම
ඉF_මS පැ!ෙයv: ෙහvඳd. ෙමvකද, එෙහම Vෙණv: තමd
ඒ ෙරÒ/ට 1ෙශ2ෂ අවධානයS ෙයvE කර/න Ä¥ව/කම
ලැෙබ/ෙ/.
ඊළඟට, 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ අෙ« ෙරහFවලට ෙයvE
කළාට පස්ෙස2 ඔV/ EÅණ ෙදන බරපතළම gශ්නයS තමd ඒ
1ෙශ2ෂඥ ෛවද' ෙස2වාව පව:වාෙගන යාම සඳහා ඒ ෙරහFවල
අවශ' කරන සාමාන' ෛවද'වG/ ෙනvමැ aම. ඒ ය/ෙ/,
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරයP අMISත කළාට වැඩS නැහැ, ඔÅට
ෙහ ඇයට සහය ලබා ගැ¯ම සඳහා අවශ' gමාණයට සාමාන'
ෛවද'වG/ නැ:න.. ෙ.ක මෑත කාලෙc -ක ෙරහF බවට
ප: කරÄ ෙබvෙහ ෙරහFවල ෙබන gශ්නයS. ඇ:තටම
සමහර ෙරහF -ක ෙරහF බවට ප: කෙළ2, ඒ ෙරහෙF
ෙබන සංව+ධනෙc අවය සලකා බලා ෙනvෙවd; සමහර
ෙ,ශපාලන අවශ'තාව/ මතd. ෙකෙස2 නE:, ෙරහලකට
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරයP අMISත ම ෙහvඳd. ඒ අMISත
කළාට පස්ෙස2 ඒ ෛවද'වරයාෙ< ෙස2වය *) පQA ලබා ග/න
න. ඔÅට සහය ව/න සාමාන' ෛවද'වG කkඩායමS
Vවමනා කරනවා. ඒ වාෙ<ම ෙරගවලට gකාර මට අවශ'
කරන -ක පහfක. සැපßම: gධාන කාරණයS. ෙරහලක
ශල' ෛවද'වරයPට අවශ' කරන යට+ එක, -ක පSෂණ
සඳහා අවශ' පහfක. ආ? ෙ,වF gමාණව: ෙනvෙවනවා න.
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරයP අMISත ම පමණS gමාණව:
ව/ෙ/ නැහැ.
ඊළඟට, මම තව: කාරණයS ෙකෙර ඔබ0මාෙ< අවධානය
ෙයvE කර/න කැමැd. 1ෙශ2ෂෙය/ 1ෙ,ය ÄÅව අවස/
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ෙවලා ලංකාවට පැෙණන තGණ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ට
ප:a. ලැෙබ/ෙ/ ෙබvෙහ ^ර බැහැර Aස්CSකවලටd. එ1ට
ඔV/ EÅණ ෙදන gධාන gශ්නයS තමd ඔV/ෙ< දGව/
පාසලට ඇ0ළ: කර ගැ¯ෙ. gශ්නය. ඒ ෙබvෙහ අය අෙ« රෙ²
මධ' 1ද'ාල, මහා 1ද'ාලව-/ ආÄ සාමාන' පVFවල අය.
ඔV/ කැමැd, තම/ෙ< දGවා රජෙc පාසලකට ඇ0ළ: කර
උග/ව/න. නE:, ඔV/ ෙස2වය කරන ස්ථානය අMව ඒ
පහfකම ලැෙබ/ෙ/ නැහැ. ෙම/න ෙ. gශ්නෙය/ සමහර
අය බරපතළ 8ඩාවකට ප: ෙවලා ඉ/නවා. එවැ* තGණ
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ ෙ. gශ්නය *සාම සමහර ෙවලාවට රට
අතහැර යනවා. ඒක අපට සැලය I0 ම²ටෙ. පාlවS.
ෙමvකද, ඔV/ෙ< අධ'ාපනයට, ඔV/ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/
බවට ප: මට ෙ. රෙ² ජනතාවෙ< බ^ EදF 1ශාල
gමාණයS වැය කර ෙබනවා.
නE:, දGවා පාසලට ඇ0ළ: කර ගැ¯ම යන gශ්නය මත
එවැ* ෙකෙනPෙ< ෙස2වය අපට අ වනවා න., ඒක අෙ«
රෙ² ජනතාවට වන පාlවS. එම *සා 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG
gමාණය වැ¹ කර ග/නා අතෙ+ම, දැ/ )»න අය ෙ. රෙ²
රඳවා ග/න ඔV/ට අවශ' පහfක. ලබා ?ම ස.බ/ධෙයM:
මම ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කර/න කැමැd.
ෛවද' (සංෙශධන) පන: ෙක>.පත ඉAQප: ෙ.?
ඖෂධෙA/ෙ< පැ:ෙත/, ෙපෂණෙA/ෙ< පැ:ෙත/
11ධාකාරෙc සංෙශධන gමාණයS ඇ1Fලා ෙබනවා.
ඔබ0මාට µට ක-M: ෙ. gශ්නය ඉAQප: Vණා. ඔබ0මා ඒ
gශ්නයට උ:තරයP: ලබා ^/නා. ඒ gශ්නය එ/ෙ/ ෙ.
පනත සංෙශධනය ම ස.බ/ධෙය/ ෙනvෙවd. නE:,
ෙපෂණෙA/ෙ< gශ්නය
#බඳව මම නැවත වතාවS
ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කරවනවා.
ගG ඇම0ම*, අෙ« රෙ² ෙසºඛ' ද+ශක ස.බ/ධෙය/
ඔබ0මාෙ< කථාෙ? සඳහ/ කළා. ඒ කG ඇ:ත. දP සහ
අ<*Aග ආ)යාM කලාපවල පමණS ෙනvෙවd, සමහර ෙසºඛ'
ද+ශක අ/ අ ෙලකෙය/ම ඉAQෙය/ ඉ/නවා. ආ+Íක
ම²ට/ ඉහළ )»න සමහර රටවලට සාෙ«Sෂව අ ඒ අයට
ආස/න ම²ටමක ඉAQෙය/ ඉ/නවා. 1ෙශ2ෂෙය/ මාතෘ මරණ
අMපාකය, ළදG මරණ අMපාකය, වයස අVG^ 5ට අl
දGව/ෙ< මරණ අMපාකය වාෙ< ෙ,වFව-/ අ ඉAQෙය/
ඉ/නවා. නE:, අෙ« රෙ² දැ/ ෙපෂණ gශ්නයS පැන
නැෙඟ/ ෙබන බව ඔබ0මා ද/නවා. එය ෙසºඛ', ෙපෂණ
හා ෙ,ය ෛවද' අමාත'ාංශය: #ග/නවා, ෙලක ෙසºඛ'
සං1ධානය: #ග/නවා. ඒ අMව අෙපෂණය සහ ම/ද
ෙපෂණය යන ^ෂ්ෙපෂණෙc අවස්ථා ෙදකම අෙ« රෙ² දැ/
දSනට ලැෙබනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ ග:ෙතv: අVG^ 5ට වඩා අl
දGව/ෙග/ )යයට 16කට, 17කට ආස/න gමාණයS එSතරා
ආකාරයක ම/ද ෙපෂණෙය/ ෙපෙළනවා. ඒක උ· ම/ද
ෙපෂණය ෙනvෙවd. නE:, ඔV/ට වයසට සQලන බර නැහැ;
වයසට සQලන උස නැහැ; උසට සQලන බර නැහැ. ෙ. ආ?
ෙසºඛ' ද+ශකවලට අMව අ ය. ) ආකාරයක ය.
අවදාන.සහගත ත::වයක ඉ/නවා. අෙ« රෙ² ගැ´*
මවG/ ග:ෙතv: )යයට 31කට රSත eනතාව ෙබනවා;
යකඩ අld. ෙමවැ* ෙසºඛ' gශ්න ගණනාවS දැ/ බරපතළ
ෙලස පැන නැෙඟ/ ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම, )යයට 6කට
ආස/න gමාණයකට Aයවැ¹යාව ෙබනවා. )යයට 24කට
අක gමාණයකට අ Gර 8ඩනය ෙබනවා. තව: )යයට
26කට පමණ ෙකvෙලස්²ෙරvF වැ¹ ෙවලා ෙබනවා. ඒ
පැව-M: අෙ« ෙසºඛ' ද+ශක ය. gමාණය/
අවදාන.සහගත ත::වයකට ලS ෙවලාd ෙබ/ෙ/. එම
*සා ෙපෂණය යන එක දැ/ අපට වැදග: මාතෘකාවS
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පා+-ෙ./0ව

[ගG (ෛවද') න-/ද ජයස්ස මහතා]

වාෙ<ම, ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc? 1ෙශ2ෂ අවධානය ෙයvE කළ I0
පැ:තS ෙවලා ෙබනවා. පශ්චා: උපා හදාරා ඇ අෙ« රෙ²
ෛවද'වG/ට ෙපෂණ Sෙෂ2³ෙc 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG
ව/නට අවස්ථාව ලබා ෙදන අතෙ+ම, ඒ අය: එSක වැඩ ම
සඳහා ෙපෂණෙA/ 1ශාල QසS Vවමනා කරනවා. ෙ.
අවශ'තාව දැන ෙහ ෙනvදැන තමd, වයඹ 1ශ්ව1ද'ාලය 1996?
ෙමවැ* පාඨමාලාවS ආර.භ කෙළ2. නE:, එම 1ශ්ව1ද'ාලෙc
අVG^ හතර ස.+ණ කරලා එ#යට එන ඒ 1ෙශ2ෂෙ?
උපාධාQ/ අෙ« රෙ² රජෙc ෙරහFවලට අMISත කර
ග/නට තවම: වැඩ #ෙවළS නැහැ. ඔV/ෙ< සාය*ක
ÄÅෙ gශ්නයS ෙබනවා න., ඒක ඒ දGව/ෙ< gශ්නයS
ෙනvෙවd. ඒ සාය*ක ÄÅව ලබා ?ම අෙ« වගYමS. ලංකා
ෛවද' සභාව: එSක සාක`ඡා කරලා, ඔV/ෙ< අMමැයට
යට:ව, ඒ අයට සාය*ක ÄÅවS ලබා ෙද/ ෙපෂණ
Sෙෂ2³ෙc ෙබන gශ්නය 1සඳ/නට ඒ අයෙ< දායක:වය ලබා
ගත I0d. මා µට ක-M: ෙ. කGණ ඇම0මාෙ< අවධානයට
ෙයvE කළා. නE:, ඒ ෙපෂණෙA/ෙ< ෙස2වය ලබා ගැ¯ම
සඳහා
වැඩ #ෙවළS තවම: අපට නැහැ. එ? ය. ය.
gාෙයක ^ෂ්කරතා ෙබනවා. ෙ,ශපාලන Sෙෂ2³ෙc ඉ/න
අයට ෙ. gශ්නය Aහා ඉතා Ä¥F ආකාරෙය/ බල/න Ä¥ව/
න., ෙ. gශ්නය ෙදස Ä¥F අවධානය ෙයvE කරලා ඒ
1ෙශ2ෂෙ? උපාධාQ/ට: අෙ« ෙසºඛ' ෙස2වයට ඇ0¥ ව/න
අවස්ථාව ලබා ?ලා, ඔV/ෙ< ෙස2වය: අ ලබා ග*E යලා මා
ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc අයට: ආරාධනා කරනවා. ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය
Ä¥F aෙ.? අපට 11ධ Sෙෂ2³වල උපාධාQ/, පශ්චා:
උපාධාQ/ Vවමනා කරනවා. නE:, 11ධ ෙä2! gශ්න පදන.
කර ෙගන ඒ අය බඳවා ගැ¯ෙ. කටI0වලට අPF ෙහම
එතර. f^f ව/ෙ/ නැහැ. ෙමvකද, ඒෙක/ 8ඩාවට ප:
ව/ෙ/ බ^ ෙගවන අෙ« රෙ² සාමාන' ජනතාව වන *සා. ඒ
ජනතාවට gශස්ත ෙසºඛ' ෙස2වාවS ලබා ෙද/න න., 11ධ
Sෙෂ2³වල 1ෙශ2ෂඥභාවය සත, දැMම:භාවය සත 1ශාල
කkඩායමS අපට Vවමනා කරනවා.
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ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අෙ« SPMC එෙS ඉ/න ෙස2වකෙය ඉ/Aයාවට /
තමd ඒ ඖෂධ ඔSෙකvම *ෂ්පාදනය කරලා ෙගෙන/ෙ/. අ
ඒකට ලංකාෙ ෙබන ක+මා/තශාලාවS ග:ෙ: නැ:ෙ:
ෙ.වාෙc ෙබන formulas ෙවන සමාග. අරග*d යන
ෙහ20ව *සා d. ඒ *සා තමd SPMC එක ඒ °/^ව ග:ෙ:.
අෙ«ම ෙස2වකෙය, අෙ«ම pharmacist ලා ඉ/Aයාවට Fලා
එ? ෙබෙහ: හදලා ෙ. රටට ෙගෙනනවා. P-යට අරෙගන
ෙබ/ෙ/ ඒ රෙ² ක+මා/තශාලාවS 1තරd.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ඒ ෙබෙහ: පSෂා ෙ. Uමෙදය ෙබන 1යටමd?

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔ.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

එෙහම ෙයනවා න. ෙහvඳd. නැ:න. අ රාජ' ඖෂධ
¯ගත සංස්ථාව 1යට කාලයS ස්ෙස2 අ:ප: කර ග:ත
Y+නාමය පා1`Æ කරලා ෙවන: සමාගමකට ඒ ඖෂධ
*ෂ්පාදනය කර/න අවස්ථාවS ලබා ?ම f^f ව/ෙ/ නැහැ.
ගG ඇම0ම*, ඊළඟට මම අවධානය ෙයvE කරනවා-

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ළඟ?ම ෙ. රෙ² ඒ *ෂ්පාදන ආර.භ කරනවා.
ගG ඇම0ම*, ෙ. අවස්ථාෙ? මා ඔබ0මාෙ< අවධානය
තව: කGණකට ෙයvE කරනවා. දැ/ ඖෂධ ගණනාවක ල අl
කරලා ෙබනවා. ඒක ෙහvඳd. ඒ 0#/ ජනතාවට 1ශාල
ෙස2වයS ෙවනවා; සහනයS අ: ප: වනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ ෙබ
ෙනvවන ෙරගව-/ සෑෙහන කාලයS 8ඩා 1Ûන, මාසයකට
සැරයS S-*S එකට Fලා ෙබෙහ: ග/නා ෙරÒ/ට ඒක
1ශාල වශෙය/ සහනයS.
ගG ඇම0ම*, පfය කාලෙc රාජ' ඖෂධ *ෂ්පාදන
¯ගත සංස්ථාෙ ය. අ¦:වැ¹යා . gමාණයS ),ධ කළා.
ඒ *සාම සමහර ඖෂධ ඉ/Aයාෙව/ ෙග/ව/න ),ධ Vණා.
ඉ/Aයාෙව/ ෙගනැFලා SPMC එෙS ෙFබF එක යටෙ: අෙ«
ෙරහFවලට ෙහ ෙවළඳෙපvළට *P:වන ඖෂධ #බඳ
වගYම ෙබ/ෙ/ ෙකෙස2ද? ඒවා අෙ« රසායනාගාරවල?
පSෂා ෙවනවාද?

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මා ඒ ගැන පැහැA- කර/න..

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ෙහvඳd.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ෙහvඳd. තව ෙපv¹ කාලයd එෙහන..
ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ඊළඟ කාරණය ෙ.කd.
පfය කාලය Äරා ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc වාෙ<ම අධ'ාපන
Sෙෂ2³ෙc ඕනෑම gශ්නයS සාක`ඡා කරනෙකvට අ SAITM
එෙS gශ්නය: සාක`ඡා කළා. ගG ඇම0මාට: ෙ.ක අහලා
අහලා, අ : යලා යලා එපාෙවන ත::වයකට ඇ1Fලා
ණා. ෙකෙස2 Vණ:, අෙ« රාජ' ෛවද' 8ඨවල ඉෙගන
ග:ත Öෂ'ය/ට: නැවත ෙ,ශනවලට ය/න Ä¥ව/
ආකාරයට:, SAITM එෙS Àව¿මකට ලSෙවලා ෙහ ටÄ
Öෂ' කkඩායමට: සාධාරණයS වන 1යට: ඒ gශ්නයට ය.
1ස¬මS ලබා ෙද/න අපට හැයාව ලැණා. එ?
පා+-ෙ./0ව: ය. දායක:වයS දැS වා. දැ/ ගG
ඇම0ම*, ෙම/න ෙමෙහම gශ්නයS ෙබනවා. ෙ. ළමd
900කට ආස/න Qස අතෙ+ Ä+ණ සහ අ+ධ Öෂ':ව ලැ
අය ඉ/නවා. සාමාන'ෙය/ Öෂ':වධාQ/ 200S 1තර
ඉ/නවා. +ණ Öෂ':වධාQ/ 35S 40S 1තර ඉ/නවා.
ඇ:තටම ග:ෙතv:, ඔV/ෙග/ ෙබvෙහ අයට Öෂ':වයS
ෙනvලැණා න. G යF ලSෂ හැටපහS, හැ:තෑපහS, අවS
1යද. කරලා SAITM වාෙ< ආයතනකට ය/න බැහැ. ඔV/ට
අවශ' f^fක.ද ෙබනවා. ෙ. ෙබvෙහ අය රජෙc
1ශ්ව1ද'ාලයක ප¸ ෛවද', ද/ත ෛවද' එෙස2 නැ:න. කෘ

285

2018 සැ«තැ.බ+ 07

1ද'ා8ඨයකට ඇ0ළ: ෙව/න f^fක.  අය. නE: ෙ.
Öෂ':වය ලැjම *සාම ඔV/ ෛවද' උපාය හැදෑම සඳහා
SAITM වාෙ< ආයතනයකට යා. දැ/ gශ්නය ෙබ/ෙ/
ෙ.කd. ඔV/ SAITM එෙS Öෂ':වධාQ/ 1යට ෙනvෙF
ඉෙගන ග:තාට, ෙකvතලාවල ආරSෂක 1ශ්ව1ද'ාලයට
යනෙකvට ඔV/ බඳවා ග/ෙ/ Eදලට. දැ/ ඔV/ෙග/ එක
අVG,දකට G යF දහ0/ ලSෂ හැටෙදදාහක EදලS
ඉFලනවා. ෙමය )ෙස2: සාධාරණ නැහැ. ඒ *සා අ gථම
වශෙය/ම අවධානය ෙයvE කර/න ෙවලා ෙබනවා ෙ.
Öෂ':වධාQ/ ෙවත. KDU එෙS ෙ. EදF gශ්නය *සා ෙ.
අයට ෙ. පාඨමාලාව අ:හQ/නට ),ධ Vෙණv:, ඇ:තටම
ඔV/ෙ< 61තවලට අ බරපතළ අසාධාරණයS කර/ෙ/.
ෙමvකද, ඔV/ට රජෙc 1ශ්ව1ද'ාලයක ෙවන: පඨමාලාවS
හදාර/නට ෙබන අවස්ථාව: නැෙවලා ෙබන *සා ඔV/
අධ'ාපනෙය/ සහ 1තෙය/ ටමං කරන තැනකටd ප:
ෙව/ෙ/. පfය 5වැ* දා ෙකvළඹ ''ෙකලාහලය'' ණ
ෙවලාෙ, ජනාප0මා පා+-ෙ./0ෙ 1ෙක fවෙය/ ගත
කරÄ ෙවලාෙ: ෙ. ගැන මම එ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කළා.
එ0මා: ෙ. gශ්නය දැMව:වd )»ෙc; 1ස¬මS ෙදනවා
යලා: වා. ෙසºඛ' අමාත'වරයා හැ»යට ඔබ0මාට: ෙ.
Öෂ':වධා/ #බඳව අවධානය ෙයvE කර/න වගYමS
ෙබනවා.
ඒ වාෙ<ම, SAITM ආයතනයට වසර පහS ෙහ හයS EදF
ෙගවÄ දGව/ ඉ/නවා. ඔV/ එතැනට අVG,දකට G යF
ලSෂ පහෙළvවS, දහසයS, 1ස්සS ෙගවා ෙබනවා. හැබැd,
අVG^ පහS එතැනට ගාස්0 ෙගවÄ අයෙ< f^fක. සලකා
බලා, ඔV/ෙ< සාය*ක ÄÅව
#බඳව සලකා බලා
ෙකvතලාවල 1ශ්ව1ද'ාලයට ඇ0ළ: කර ග/ෙ/ සමහර1ට
අVG^ 0නකට. ඒ දGව/ට නැවත වතාවS අVG^ ෙදකකට
KDU එකට EදF ෙගව/න යලා ෙබනවා. ඇ:තටම ගG
ඇම0ම*, ෙ. gශ්නය ගැන පා+-ෙ./0ෙ සාක`ඡා කරන
ෙවලාෙ )ෙස2:ම අ කVGව: 0ෙ නැහැ, ෙ. දGව/
KDU එකට ග/නෙකvට EදF අයකරd යලා. KDU එක ඉA
ම සඳහා ෙ. පා+-ෙ./0ව රෙ² ජනතාවෙ< බ^ EදF ෙව/
කරලා ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම, KDU එකට බඳවාග: SAITM
එෙS Öෂ'ය/ට සාය*ක ÄÅව ලබා ෙද/ෙ/ රජෙc
ෙරහFවල. අ1ස්සාෙFල ෙරහෙF, EFෙFQයාව ෙරහෙF
සහ දැ/ ආklව 1)/ )යයට )යයS පවරා ග:ත, ඔබ0මා
උදෑසන යÄ SAITM ෙරහල ඇ0¥ ෙරහF හතරක තමd
ඒ Öෂ'ය/ට සාය*ක ÄÅව ලබාෙද/ෙ/. ඒ අයට
ෙ/වා)කාගාර ෙද/ෙ/: නැහැ.
ෙමෙහම ත::වයS ´ය? SAITM එෙS Eදලා-: EදF
අරෙගන ෙබන ෙකvට, නැවත වතාවS ෙකvතලාවල ආරSෂක
1ශ්ව1ද'ාලය 1)/ EදF අය ම )ෙස2:ම සාධාරණ නැහැ.
ෙමvකද, අපට Vවමනාව ෙබ/ෙ/ ෙමම gශ්නය 1සඳා ග/නd.
ඒ *සා රාජ' 1ශ්ව1ද'ාලයS වන ම: ෙජ/ ෙකvතලාවල
ආරSෂක 1ශ්ව1ද'ාලය ම/ ෙ. දGව/ට ෛවද' උපාය
ලබා ?ලා ඒ අය ටම/ කරලා ෙසºඛ' ෙස2වයට අ/ත+·හණය
කර/න ඕනෑ. එ? ඒ අයෙ< f^fක., ඒ අයෙ< සාය*ක
ÄÅව බැ_ම සඳහා තමd ලංකා ෛවද' සභාව යටෙ: ය.
ක>වS ප: කර/ෙ/. ඒ *සා අප ෙ. gශ්නෙc ? ඉතාම
සාධාරණව බැ-ය I0d. අ ෙමම gශ්නයට මැAහ: Vෙk
ෛවද' උපාය Eදලට 1Tමට එෙරවd. දැ/ ඒක ෙන1F
gනා/^ මහ:මයාෙග/ අරෙගන ෙකvතලාවල ආරSෂක
1ශ්ව1ද'ාලෙc ?: ඒ EදF ඒ gමාණයම අය කරනවා න.,
SAITM එෙක/ EදF අය කරÄ දGව/ෙග/ නැවත වරS EදF
අයකරනවා න. එය )ෙස2:ම සාධාරණ නැහැ.
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ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබ0මාට ෙ:ෙරනවා ෙ/, SAITM Eදලා-ට වඩා KDU
Eදලා- අමාGd යලා. අlම ගණෙ/ SAITM EදලාÖෂ':ව 200 ගණනS ?ලා ෙබනවා.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

මම ත/ෙ/, ඒ #බඳ අ ස0> ෙව/න ඕනෑ නැහැ
යලාd. KDU එක යලා ය/ෙ/ රාජ' 1ශ්ව1ද'ාලයS. එම
1ශ්ව1ද'ාලය ෙ. රෙ² ජනතාවෙ< බ^ Eද-/ නඩ:0 ෙවන
ආයතනයS. රෙ² ජනතාව G යල G යල බ^ ෙගවලා තමd
එම 1ශ්ව1ද'ාල නඩ:0 කර/ෙ/ ඒ )ය¦ම ෙ,වF ජනතාව
1)/ නඩ:0 කර/ ´ය? එතැනට ආÄ අයට නැවත නැවත
කසෙය/ තලන එක සාධාරණ ෙව/ෙ/ නැහැ.
ගG රා6ත ෙස2නාර:න අමාත'0ම*, ඔබ0මා දැ/ SAITM
එක ෙවMෙව/ කථා කළා වාෙ<ම; ඒ ෙවMෙව/ මැAහ: Vණා
වාෙ<ම KDU එෙS ඉෙගMම ලබන ළමd/ ස.බ/ධෙයM:
අවධානය ෙයvE කර/න යලා මා ඔබ0මාෙග/ ඉFලා
)»නවා. අෙ« ලSෂ්ම/ QඇFල ඇම0මා: ෙ. අවස්ථාෙ
සභාෙ ඉ/නවා.
ගG ෙසºඛ' අමාත'0ම*, මම නැවත වතාවS ඔබ0මාෙ<
අවධානය ෙයvE කරව/න කැමැd, ආI+ෙද ෛවද'
උපාධාQ/ෙ< gශ්නය ස.බ/ධෙය/. ෙ. ගැන: අ 1»/
1ට සාක`ඡා කළා. ඔබ0මා ඒ ෙවලාෙ වා, ආI+ෙද
ෛවද' උපාධාQ/ 900කට ප:a. ලබා ෙදනවා යලා. දැ/ ඒ
සඳහා කැ´න² පCකාවS ඉAQප: කරලා ෙබනවා.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ප:a. ලබා ?ලා අවස/. 1ශ්ව1ද'ාලෙය/ Öෂ'ය/ 650S
ට Vණා. ඉQ අයට: ප:a. ලබා ෙදනවා.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ප:a. 900S ෙදනවා වාට එතර. gමාණයS »ෙc
නැහැ ෙ/ද?

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ. »ෙc නැහැ.

ග/ (ෛවද:) න26ද ජය%ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) நளி#த ஜயதி9ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

Batches පයS pass out ෙව/න ඉ/නවා. ගG
අමාත'0ම*, මම එS කාරණය #බඳව ඔබ0මාෙ< අවධානය
ෙයvE කරව/න කැමd. අෙ« රෙ² සංචාරක ව'ාපාරය: එSක
ආI+ෙදය ගැටගැලා ෙබනවා. සංචාරක ෙහvටFවලට
ආI+ෙද ෛවද'වG බඳවා ග/නවා. නE:, ඒ අයෙ< gය
ස.බ/ධෙය/ ෙකvෙහ2ව: පQSෂා ෙව/ෙ/ නැහැ. ෙමvකද,
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පා+-ෙ./0ව

ඒවාෙය/ gකාර ලබා ග/න එන, එෙහම නැ:න. 1ෙකය
ගත කරන ගම/ ය. ආI+ෙද gකාරයS ලබා ග/නට එන
Ä,ගලෙයPට වඩා ඔV/ අරෙගන ය/ෙ/ අෙ« රෙ² Y+
නාමයd. අVG,ෙද/ අVG,ද ආI+ෙද ෛවද' උපාධාQ/
100S, 150කට ආස/න gමාණයS 1ශ්ව1ද'ාලව-/ ටවනවා.
රජය මැAහ: ෙවලා, එම ෛවද' උපාධාQ/ට ෙ. සංචාරක
Sෙෂ2³ය: ඉලSක කරෙගන, ප:a. ලබා?ෙ. UමෙදයS
අMගමනය කර/න Ä¥ව/ද යන එක ගැන අවධානය ෙයvE
කර/න යලා මම යනවා. 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ෙ<
ෙFඛනය හැ^වා වාෙ<ම, අදාළ ෙරහF සඳහා ෙයvE කර/න
Ä¥ව/ ෛවද'වG gමාණයS ඉ/නවා න. ඒ වගYම රජෙය/
-ෙසºඛ' අමාත'ාංශෙය/- ග/න ඕනෑ. ෙහටF වගYම අරෙගන
හQය/ෙ/ නැහැ. ෙමvකද ඔV/ කරන ෙස2වය *ක.ම *ක.
ලාංකෙයPට කරන ෙස2වයට වඩා ෙලකයටම අරෙගන යන
ප!VඩයS. ඉ/ ෙමම ආI+ෙද Sෙෂ2³ය ස.බ/ධෙයM:
අ අවධානයS ෙයvE කරE. ෙමvකද, ආI+ෙද Sෙෂ2³ය හරහා
11ධාකාර ¹«ෙලමා සහ ෙවන: ආකාරයට ප:a. ලබා ෙගන
ෙමම Sෙෂ2³යට ෙනvගැළෙපන අය ඇ0ළ: ෙවලා ෙබනවා.
එම ස.gදාdක ෛවද' Uමය Àක ගැ¯මට ඕනෑකම ෙබන
අතෙ+ම, ෙ. උපාධාQ/ෙ< ෙස2වය ලබා ගැ¯ම සඳහා අවශ'
වන *) UමෙදයS Vවමනා කරනවා. ගG අමාත'0ම*, ෙමම
කG #බඳ ඔබ0මාෙ< 1ෙශ2ෂ අවධානය ෙයvE කරන ෙලස
ඉFලා )»නවා. ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ඔබ0මා
ෙලාව අවස/ බව: වා. එම *සා ඔබ0මාට ස්0ව/ත
ෙව/ මාෙ< කථාව අවස/ කරනවා.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

µළඟට, ගG (ෛවද') රෙ.ෂ් පරණ මහතා.
[අ.භා. 2.52]

ග/ (ෛවද:) රෙෂ් ප%රණ මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ரேமB பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ෛවද' (සංෙශධන)
පන: ෙක>.පත #බඳ පා+-ෙ./0ෙ සාක`ඡා ෙවන ෙ.
ෙමvෙහvෙ:? මම: අදහස් පයS ෙමම සභාව හEෙ ඉAQප:
කර/න කැමd. මම ත/ෙ/ ෛවද'වG, 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG ඇ0¥ ෛවද' Sෙෂ2³යට ස.බ/ධ සෑම ෙකෙනSම
බලාෙපvෙරv:0ෙව/ ටÄ කාරණයS තමd -ෙä2ෂ්ඨාකරණ
නl °/^ෙවM: සඳහ/ කළ ආකාරයට- ?+ඝ කාලයS ස්ෙස2
ෙ. රටට අවශ' ෙවලා  1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ හ¬නා
ගැ¯ම ෙවMෙව/ 1ෙශ2ෂ ෙFඛනයS ඉAQප: ම. ෛවද'
සභාව හරහා ෙමය gකාශයට ප: කරලා, ෙ. රෙ² ෙරÒ
ජනතාවට තම/ gකාර ලබා ග/නා ෛවද'වරයාෙ< f^fක.
ෙමvනවාද යලා පැහැA-ව, *ශ්Æතව දැන ගැ¯ෙ. UමෙදයS
සැකiම තමd ෙමම පන: ෙක>.පත හරහා )^ ව/ෙ/.
එය Iගෙc අවශ'තාවS. 1ෙශ2ෂෙය/ම AI රටවල ?+ඝ
කාලයS ස්ෙස2 පැවත එන සහ ඉතාම යථාව: වන UමෙදයS
හැ»යට 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ හ¬නාගැ¯ෙ. Uමෙදය සහ
ඔV/ -යා පAංÆ ෙ. Uමෙදය ඇ0ළ: කර/න ගG
ඇම0මා ෙමම පන: ෙක>.පතS ඉAQප: කර ෙබනවා. එය
ෙහvඳ කාරණයS බව අප 1ෙශ2ෂෙය/ම සඳහ/ කර/න
කැමැd. ෙ. කාල වකවාMව වන 1ට ලංකාෙ ෛවද'වG
20,000කට වඩා වැ¹ gමාණයS ඉ/නවා. 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG/ 2,500S - 3,000S අතර gමාණයS ෙ. රෙ²
ෙස2වය කරනවා යා අ 1ශ්වාස කරනවා. ෛවද'වG/ හැ»යට
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ෙප¯ )»/ ෛවද' ෙස2වාෙ ෙයෙදන ෛවද'වG/ ෙනvවන
1ශාල QසS )»නවා. MBBS ෙහ #ග: ෙවන: ෛවද'
උපායS ෙනvමැ, ෛවද'වG/ හැ»යට ෙප¯ )»/ ඖෂධ
*P: කරන 1ශාල QසS ෙ. රෙ² ඉ/නවා. ෙර/ෙ<
ආරSෂාව ෙවMෙව/ ඔV/ හ¬නා ගැ¯ම අවශ'd. ඒ වාෙ<ම
තමd, *ශ්Æත f^fක. ෙනvමැ කවර ෙහ Ä,ගලය/ 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG/ හැ»යට ෙප¯ )»නවා න., ඔV/ හ¬නා ගැ¯ම:
අවශ'd. ෙමvකද, ෙරයාට ෙබvෙහvම පැහැA- අdවා)කමS
ෙබනවා, ෙ. රෙ² තම/ ෙබෙහ: ග/නට යන Ä,ගලයාෙ<
*ශ්Æත f^fක. -ඔÅෙ< උපාය ෙහ පශ්චා: උපාය#බඳව දැන )¿මට. ෙරයා ඒ ගැන පැහැA-ව දැනෙගන )¿ම
අවශ'd. ඒ *සා ෙමය ෙහvඳ කාරණයS. ගG අමාත'0ම*, ෙ.
කාරණය: එSක සමහර ෛවද'වG/ අතර ෙපv¹ ගැට¦වS
ම0 ෙවලා ෙබනවා, ?+ඝ කාලයS ස්ෙස2 ෛවද' ෙස2වාෙ
*රත ෙවලා )» සමහර ෛවද'වG/ට, ඔV/ කරන
කටI0වලට ය.) බාධාවS ඇ ෙද යලා. ඔV/ 0ළ එව/
PPසS ඇ ෙවලා ෙබනවා. මා තන 1යට එෙහම
ගැට¦වS ම0 ව/ෙ/ නැහැ. හැබැd ඒ එSකම gශ්නයS ඇ
ෙවලා ෙබනවා, ඖෂධෙA/ සහ අෙනP: ෙපෂණෙA/
ඇ0¥ කkඩාය.වලට ෙ. හරහා ගැට¦වS ම0 ෙද යලා. අ
1ශ්වාස කරන 1යට ෙ. හරහා ඒ අයට ගැට¦වS ම0 වන
එකS නැහැ. ෙමය Iගෙc අවශ'තාවS. ඒ ෙවMෙව/ කටI0
ම #බඳව අ ස0ට පළ කරනවා.
ෙ. හා සමඟම ඖෂධ *යාමනය #බඳව, ල ඉAQප:
ම #බඳව, -යා පAංÆය ඇ0¥ කG කාරණා පයS
#බඳව ගG ඇම0මා සංෙශධන ඉAQප: කර ෙබනවා. අෙ«
ආklව පැවැ පf ය කාලෙc:, ඒ වාෙ<ම ව+තමානෙc:
ලංකාෙ ඖෂධ *ෂ්පාදනය #බඳව කකාවS ඇ ෙවලා
ෙබන බව අ ද/නවා. ලංකාවට ට ර»/ ෙග/වන ඖෂධ
1ශාල gමාණය iමා කරලා ෙ. රෙ² *ෂ්පාදන ධාQතාව වැ¹
ම #බඳව කථා බහS ඇෙවලා ෙබනවා. ඒ ෙවMෙව/
ග: 11ධ bයා මා+ග ෙබනවා. අද අප 1ශ්වාස කරන 1යට,
International Medical Statistics - IMS- ද:ත අMව ලංකාෙ
ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපvළ G යF ´-යන 90S පමණ ෙවනවා.
එd/ ලංකාෙ *ෂ්පාදනය කරන ඖෂධවල ව»නාකම G යF
´-යන 16S පමණ වනවා. ලංකාෙ *ෂ්පාදනය කරන
ඖෂධව-/ ලංකාෙ ෙවෙළඳ ෙපvළට අද සැපෙය/ෙ/ )යයට
20කට වඩා අl gමාණයS. ඒ *සා 1ශාල QSතයS ෙබනවා.
ඉAQ කාලෙc? ලංකාෙ *ෂ්පාදන සමාග.වලට හැයාවS
ලැෙබනවා, ෙ. රෙ² *ෂ්පාදන ධාQතාව වැ¹ කර/න. ඒ සඳහා
f^f සමාග. ෙබනවා. ආෙයජන ෙවMෙව/ අවස්ථාව 1වර
ෙවලා ෙබනවා. ලංකාෙව/ අ1ශාල EදF gමාණයS ඖෂධ
ෙවMෙව/ ටරටවලට ඇ? යනවා. එම *සා ලංකාෙ ඖෂධ
*ෂ්පාදනය හැ උපQමෙය/ වැ¹ කර/න, AI කර/න අත
ත ෙද/න අප සෑම ෙකනPටම I0කමS ෙබනවා. එය
ජාක වගYමS. ගG අමාත'0ම*, දැනට ෙබන ත::වය/
යටෙ: ලංකාෙ සමාගමS Vණ: ඖෂධ -යා පAංÆය සඳහා,
formulation approval සඳහා ඉF¦. කළාට පfව ඒ
ස.බ/ධෙය/ කටI0 ම #බඳ 1ශාල gමාදයS තවම:
ෙබනවා. අlම ගණෙ/ මාස 6S 1තර යනවා, formulation
approval එකට. Dossier එක submit කළාට පfව අl ගණෙ/
අVG,දS, අVG^ එකහමාරS 1තර ගතවනවා, ඖෂධයට -ක
අMමැය ලබා ග/න. ලංකාෙ *ෂ්පාදකයPට Vණ: වසර
එකහමාරS, ෙදකS ගතවනවා ඖෂධයS සඳහා තම -යා පAංÆය
ලබා ග/න. ෙමය Uමව: කරලා, ෙගව: කරලා ඉSම*/
-යා පAංÆය ලබා ෙද/න Ä¥ව/ UමෙදයS සකස් කරනවා
න. ඒක ව»නවා යා මම තනවා. එවැ* UමෙදයS සකස්
කළ I0ය යලා අ ෙයජනා කරනවා. ෙමvකද, දැනටම:
ඖෂධෙA/ෙ< ඟයS පවනවා. ජාක ඖෂධ *යාමන
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අකාQෙc ?+ඝ කාලයS ස්ෙස2 ෙබන ගැට¦වS තමd, -ය
ය1- පSෂා කර අMමැය ලබා ?ම සඳහා ?+ඝ කාලයS ගත
aම. ට ර»/ ෙගෙනන, දැනටම: ලංකාෙ -යා පAංÆ ඖෂධ
gමාණය කාkඩ වශෙය/ 1,000කට වඩා ෙබනවා. ෙවළඳ නාම
සමඟ ග:ෙතv:, 20,000කට වඩා වැ¹ ඖෂධ gමාණයS ෙ.
රෙ² -යා පAංÆ ෙවලා ෙබනවා. දැනට -යා පAංÆ a ෙබන
ඖෂධ කාkඩ හරහා අ¦/ තව: ඒවා එක0 කළ I0ද යන
සාක`ඡාව කර/න අපට )^ වනවා. හැබැd ඒ සාක`ඡාව කරන
අතර0ෙ+ ?ම අප කතා කළ I0 කාරණය තමd ට ර»/
ෙග/වන ඖෂධ ෙවMවට ලංකාෙ ඖෂධ *ෂ්පාදනය කරන
සමාග.වලට, ෙ,ය *ෂ්පාදකයාට අත ත ෙද/න, registration
process එක expedite කර/න UමෙදයS සකස් කළ I0ය
යන කාරණය. එෙහම කෙළv: තමd ලංකාෙ *ෂ්පාදකයා
AQම: ව/ෙ/.
ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, ඒ එSකම තව
කාරණයS #බඳව මා ගG අමාත'0මාෙ< අවධානය ෙයvE
කරවනවා. ලංකාවට ෙගෙනන ඖෂධ )යFලටම Cess, PAL,
VAT ආA බ^ ගහ/ෙ/ නැහැ. ඒ )ම බ,දS නැව තමd
ලංකාවට
ඖෂධ
එ/ෙ/.
ඒක
ෙහvඳd.
එතෙකvට
පාQෙභකයාට; ෙරයාට Ä¥ව/ තර. අl ලට ඖෂධ ග/න
Ä¥ව/ වනවා.
හැබැd, ලංකාෙ ඖෂධ *ෂ්පාදනය සඳහා ෙ. ෙගන එන
අE}ව' - raw materials, excipients - සහ උපකරණ ඇ0¥
)ය¦ ෙ,වFවලට cess, PAL, VAT යනා? බ^ ගහනවා. ගG
ඇම0ම*, duty waiver එකS පස්ෙස2 හ.බ ෙවනවා. හැබැd,
Cesss සහ වරාය බ^ - PAL, Ports and Airports Development
Levy - ඇ0¥ සහන *ෂ්පාදකයාට ලැෙබ/ෙ/ නැහැ. ඒ *සා,
Cess, PAL, VAT යනාA බ^ නැව අවසාන *ෂ්පාදනය - end
product එක - හැ»යට ෙ. රටට ඖෂධ අරෙගන එනවා න.,
empty capsules ඇ0¥ අE}ව' සහ excipients සඳහා කGණාකර
ෙ. රෙ² *ෂ්පාදකයා ෙවMෙවM: ස.+ණ බ^ *දහස
ලබාෙද/න යා අ ඔබ0මාට ෙයජනා කරනවා. එෙහම
Vෙණv: තමd ඔV/ට ට ර»/ එන *ෂ්පාදකයා සමඟ ෙ. රෙ²
තරග කර/න Ä¥ව/ ෙව/ෙ/.
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යා ඔÅට ය/න. නැ:න. ෙ. gමාදය *සා, ෙ,ය
*ෂ්පාදකයාට තම/ෙ< EදF නැවත ලබාෙගන ඒ *ෂ්පාදනය
තරගකා ලකට ලබා?ෙ. ගැට¦වS ම0 ෙවනවා.
ගG ඇම0ම*, ඊළඟට තව: කGණS ෙකෙර මා
ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කරව/න කැමැd. රාජ' ඖෂධ
¯ගත සංස්ථාව #බඳව අද ෙමතැන කථා කළා. ඔSෙතබ+
මාසෙc 15වන දා )ට නැවත වතාවS ලංකාෙ ඒ කටI0
ආර.භ කරනවාය යා ඔබ0මා සඳහ/ කළා. ඒක ෙහvඳd.
පfය කාලෙc? ම0 V තව: කාරණයS ෙබනවා. ලංකාෙ
ඖෂධ *ෂ්පාදනය හා gව+ධනය සඳහා 11ධ ආෙයජකය/ට
එ/න යලා ඔබ0ම/ලා වා. අෙ« ආkl කාලෙc: ඒක
වා. පfය කාලෙc ඉ/AයාM සමාග. ඇ1Fලා ලංකාෙ
අය: එSක joint ventures පට/ අරෙගන ෙබනවා. ඉ/ එක
සමාගමS තමd, ඉ/Aයාෙ "ෙසෙලජ/" යන සමාගම. එ
ෙකvටස් gමාණය )යයට 51d; ලංකාෙ ෙකvටස් gමාණය
)යයට 49d. ලංකාවට ආෙයජනය එ/න ඕනෑ. ඔV/
ලංකාෙ ආෙයජනය කරනවා; *ෂ්පාදනය කරනවා. හැබැd,
ලංකාෙ ආෙයජනය කරලා ඒ අය තම/ෙ< ලාභය ට රටට
අරෙගන යනවා.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගG ම/K0ම*, ඔබ0මාට තව 1නා¹ ෙදකක කාලයS
ෙබනවා.

ග/ (ෛවද:) රෙෂ් ප%රණ මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ரேமB பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගG *ෙයජ' කාරක සභාප0ම*, අද ගG කංචන
1ෙNෙස2කර ම/K0මා කථා කර/ෙ/ නැහැ. එ0මාෙ<
ෙවලාෙව/ 1නා¹ 4S මට ලබාෙද/න යා ඉF_මS කරනවා.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගG ඇම0ම*, ඊළඟ කාරණය තමd, දැ/ duty waiver
එක ලබාගැ¯මට කFගත aම. ඔබ0මා ද/නවා ජාක ඖෂධ
*යාමන අකාQය ඇ ෙව/න ක-/ ඉස්සර CDDA Cosmetics, Devices and Drugs Authority - එෙS letter එක
අරෙගන යාම ෙක#/ම duty waiver එකS ලබා ග/න Ä¥ව/
V බව. CDDA එෙS -Iම අරෙගන යාම, ෙ. සමාගම
ලංකාෙ ඖෂධ *ෂ්පාදනය කරන සමාගමS යා ඒ ෙගvFෙල
ද/නවා. ඒ ඖෂධෙA/ ඉතාම ෙක» කාලයS 0ළ duty waiver
එක ලබා ග/න ඒ -Iම ලබා ^/නා. හැබැd ගG ඇම0ම*,
ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQය පනත ෙගනාවාට පස්ෙස2, ෙ.
duty waiver එක ලබා ග/න *ෂ්පාදකයාට
ෙසºඛ'
අමාත'ාංශයට ය/න ෙවලා ෙබන බව ඔබ0මා ද/නවා.
ෙසºඛ' අමාත'ාංශයට Fලා ඒ -Iම එතැනට ඉAQප: කළාට
පස්ෙස2, එතැන *ශ්Æත ඖෂධෙAෙයS නැ *සා නැවත
වතාවS ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQයට ඒක ෙයvE කරලා
එතැ*/ පැහැA- ම සහ අMමැය ලබා ග:තාට පfව නැවත
ෙසºඛ' අමාත'ාංශයට ඇ1Fලා තමd ෙ. duty waiver එක
ලැෙබ/ෙ/. ඒ *සා කFගත aමS )^ ෙවනවා. ගG
ඇම0ම*, අ ඔබ0මාට ෙයජනා කරනවා, ෙ. කාරණය සඳහා
Ä¥ව/ න. ෙසºඛ' අමාත'ාංශයට ඖෂධෙAෙයS ෙයvE
කර/න යා. ලංකාෙ -යා පAංÆ ඖෂධ *ෂ්පාදනය කරන
සමාග. සහ ඖෂධ #බඳ ෙතvර0G »ක ළඟ යාෙගන ඉඳලා,
-Iම ඉAQප: කළ සැෙණ/ම duty waiver එක ලබා ෙද/න

ෙහvඳd.

ග/ (ෛවද:) රෙෂ් ප%රණ මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ரேமB பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

Thank you very much.
ගG ඇම0ම*, Ä¥ව/ න. දැනට ලංකාෙ *ෂ්පාදනය
ෙනvකරන ඖෂධ *ෂ්පාදනය කර/න ට ර»/ එන ෙ. සමාග.
AQම: කර/න යා අ ෙයජනා කරනවා. දැනට ලංකාෙ
අපහfෙව/ *ෂ්පාදනය කරලා, ඉතාම තරගකා ම²ටෙම/
ඖෂධ සපයන සමාග.වලට වැ¹ ඉඩS ලැෙබ/ෙ/, ඔV/ෙ<
*ෂ්පාදන ධාQතාව තරගකා ම²ටමක පව:වා ෙගනය/න
Ä¥ව/ ෙව/ෙ/, ඔV/ අ¦: ඖෂධ *ෂ්පාදන - products ඉAQප: කෙළv: තමd යා මා තනවා. ඒ *සා, Ä¥ව/ න. ඒ
කාරණය ගැන: ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කර/න. එෙහම
Vෙණv: තමd, ෙ,ය *ෂ්පාදකයා වඩා: AQම: කර/න
Ä¥ව/ ෙව/ෙ/.
ගG ඇම0ම*, "ඇෙමvSස්-/", "පැර)ටෙමF",
" Qට/" වාෙ< ඖෂධ 1ශාල gමාණයS දැනට ලංකාෙ
*ෂ්පාදනය ෙවනවා. මම ඔබ0මාට ෙයජනා කරනවා, Ä¥ව/
න. ෙ. ඖෂධ ට ර»/ ෙග/aම ස.+ණෙය/ම නතර
කර/න කටI0 කර/න යා. ෙමvකද, -ක ඖෂධ »ක
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*ෂ්පාදනය සඳහා ෙ. රෙ² ඉතාම ශSම: පදනමS වැ»ලා
ෙබනවා. ඒ ඖෂධ »ක *ෂ්පාදනය කරන ලංකාෙ
ආෙයජකයා, ලංකාෙ *ෂ්පාදකයා AQම: කර/න න., ඒවා
ට ර»/ ෙගෙනන එක ස.+ණෙය/ම නතර කළ I0d.
එෙහම Vෙණv: ලංකාෙ *ෂ්පාදකයාට ෙහvඳ ත::වයS ඇ
ෙවd යා මා 1ශ්වාස කරනවා.
ගG ඇම0ම*, එම කG ෙදකට අමතරව මා *ෙයජනය
කරන ගාFල Aස්CSකෙc කරා »ය ෙරහල #බඳව වචන
ස්වFපයS කථා කර/න ඕනෑ. අෙ« ගG ගය/ත කGණාලක
ඇම0මා: දැ/ ෙ. ගG සභාෙ ඉ/නවා. එ0මා ගාFල
Aස්CSකය *ෙයජනය කරන, අ ගG කරන ඇමවරෙයS.
ගG ඇම0ම*, පfය කාලෙc ගාFල කරා »ය ෙරහෙF
අ1ශාල තදබදයS ණා. එය අදට: එෙහමමd. ශල' ෛවද'
අංශෙc, Cancer Unit එෙS, Neurosurgical Unit එෙS, ඒ
වාෙ<ම හෘද ෙරග ඒකකෙc - Cardiology Unit එෙS අ1ශාල තදබයS ෙබනවා. µට වසර ෙදකකට ක-/ ඔබ0ම/ලාෙ< ආklව ආවාට පස්ෙස2- #කා ෙරගවලට
gකාර ම සඳහා ත²> 10/ සම/1ත Oncology Unit එක
හද/න ෙයජනා කළා.
හැබැd, EදF ෙව/ කළාට අද වන0G එම කටI:ත ආර.භ
ෙවලා නැහැ, ගG ඇම0ම*. අෙ« ආklව ෙබන කාලෙc,
ත²> 8/ සම/1ත වPගl ඒකකෙc ඉA. කටI0 අප
ආර.භ කළා. එවකට ෙසºඛ' ඇමවරයා හැ»යට ගG
ෛමKපාල )Qෙස2න මැ0මා තමd ඒ සඳහා EදF ෙව/ කෙළ2.
අ / EFගල තබා එ වැඩ ආර.භ කළා.

ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා

(மாமி Hகளி பிரதி( தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Bimal Rathnayake to the Chair?

ඊළඟට, කරා »ය ෙරහලට ෙග/වා ෙබන linear
accelerator එක ගැන: මම ය/න ඕනෑ. #කා ෙරÒ/ට
gකාර මටd එම linear accelerator එක ෙයvදා ග/ෙ/.
අෙ« රජය පැව කාලෙc ෙසºඛ' ඇම0මා වශෙය/ )»
ෛමKපාල )Qෙස2න මැ0මා: සමඟ / අ ආර.භ කළ
එම කටI:තට ෙක» 400S පමණ ව»නා උපකරණ ෙගනැ1:
ෙබනවා. ෙ. linear accelerator එක ෙගනැ: දැ/ අVG^
ෙදකS,
ෙදකහමාරS පමණ ෙවනවා. හැබැd එම
ෙගvඩනැFෙF වැඩ කටI0 අවස/ ෙවලා නැ *සා, ඒෙක/
gකාර ලබාගැ¯මට ෙරÒ/ට 1ශාල බාධාවS ඇ ෙවලා
ෙබනවා. Radioiodine treatment ස.බ/ධෙයM: ඒ වාෙ<ම
ත::වයS තමd ෙබ/ෙ/. අද වන1ට ඒ සඳහා waiting list
එෙS අVG^ ෙදකS ස්ෙස2 ඉ/නා අය: ඉ/නවා. ඒ *සා
1ශාල ගැට¦වS ඇ ෙවලා ෙබනවා. ෙරÒ/ට
ට
ස්ථානවලට / ෙ. gකාරය ලබා ගැ¯ෙ. අපහfතාවS
ෙබනවා. ෙ. 1යට අද ෙ. සෑම අංශයකම 1ශාල තදබදයS
ඇ ෙවලා ෙබනවා. එම කාරණය ෙකෙර: මම ගG
ඇම0මාෙ< අවධානය ෙයvE කරවනවා.
Cardiology Unit එකට:, ඒ වාෙ<ම ස්නාI ශල'
ඒකකයට: - Neurosurgical Unit එකට:- EදF ෙව/ කර
ෙබනවා. නE: ඒවාෙc වැඩ ආර.භ කර නැහැ. ගG
ඇම0ම*, කරා »ය ෙරහෙF ත::වය #බඳව ඔබ0මාට
ගG ගය/ත කGණාලක ඇම0මාෙග/ දැන ග/න Ä¥ව/.
ඒ ස.බ/ධව 1ෙශ2ෂ අවධානය ෙයvE කර/න යලා මා ඉFලා
)»නවා. ෙ. කාරණා *සා ෙරÒ/ 1ශාල 8ඩාවකට ප: a
)»නවා. ෙ. )ය¦ම කාරණා #බඳව ඔබ0මාෙ< අවධානය
ෙයvE කරව/, 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ හ¬නා ගැ¯ම
ස.බ/ධෙය/ ෙ. ෙFඛනය සකස් කර/න ෛවද'
(සංෙශධන) පන: ෙක>.පත ඉAQප: කරලා ඒ අවශ' කටI0
ම #බඳව: අෙ« ස්0ය ඔබ0මාට Äද කර/, මෙ<
කථාව අවස/ කරනවා. ස්0d.

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Presiding Member)

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

Sir, I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now
take the Chair.
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µළඟට, ගG ගය/ත කGණාලක අමාත'0මා. ඔබ0මාට
1නා¹ 10ක කාලයS ෙබනවා.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விகப ஏெகாளபட.
Question put, and agreed to.

අන./ව ග/ ෙයIජ: කාරක සභාප%.මා \ලාසනෙය6
ඉවE ෙය6, ග/ මP රEනායක මහතා \ලාසනා]ඪ !ය.

அத' பிற2, மா,:மி2 2களி' பிரதி தவிசாள அவக
அகிராசன தினி' அகலேவ, மா,:மி2 பிம ரநாய க
அவக தைலைம வகி தாக.

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair.

ග/ (ෛවද:) රෙෂ් ප%රණ මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ரேமB பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, එම ඒකකෙc වැඩ
කටI0ව-/ )යයට 75S දැනට අවස/ ෙවලා ෙබ/ෙ/. එය
ත²> අට/ සම/1ත ඒකකයS. වPගl ෙරÒ/ට gකාර
ෙ.? අද 1ශාල තදබදයS ඇ a ෙබනවා. වPගl ෙරගයට
gකාර ගැ¯ම සඳහා දP පළාෙ: ඈතම Aස්CSකය වන
හ.බ/ෙතv»/, ඒ වාෙ<ම ඌව පළාතට අය: ෙමvණරාගල
Aස්CSකෙය/ ෙරÒ/ එනවා. ගG ඇම0ම*, එම ඒකකෙc
වැඩ කටI0 අවස/ ම ෙකෙර: ඔබ0මාෙ< අවධානය
ෙයvE කර/න.

[අ.භා. 3.05]

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා (ඉඩ සහ
පා2ෙ6. '%සංස්කරණ අමාත: හා ආ B පiෂෙt
'ධාන සං!ධායක.මා)

(மாமி கய#த
க2ணாதிலக - காணி ம01
பாராமற ம1சீரைம4 அைம*ச2 அரசா5க
க6சியி த0ேகாலாசா7)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ෙදvස්තර මහ:මෙයS
ෙසºඛ' ඇම ෙවලා )»ය?, ෙදvස්තර මහ:වG ෙදෙදෙනPෙ<
කථාව-/ පfව ෙ. වැදග: 1වාදෙc? අදහස් ස්වFපයS gකාශ
කර/න අවස්ථාව ලැjම ගැන මම ස0> ෙවනවා.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, අ *දහස ලබා දශක හතකට
පfව රටS හැ»යට ෙබvෙහ ෙ,ව-/ ඉස්සරහට: ඇ1:
ෙබනවා; පfබෑ.වලට: ලS a ෙබනවා. ඒ අතර ෙසºඛ'
Sෙෂ2³ය #බඳව කථා කරනෙකvට, අ ෙලකෙc ෙබvෙහ
රටවF අතර කැ8 ෙපෙනන තැනක, gEඛ තැනක )¿ම ගැන අප
ස0> ෙවනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ම ඉහාසෙc )ම දවසක )^ a
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නැ තරමට ව+තමානෙc අෙ« ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය 1Öෂ්ට
ජය·හණ ලබා ෙබන අවස්ථාවකd, අ අද ෙ. 1වාදයට
ස.බ/ධ ව/ෙ/. ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc ෙබන 1ෙශ2ෂ:වයS
තමd, ෙකvd තර. දැවැ/ත ආෙයජනයS )^ කළ:, ඒවාෙc
gඵල බැÎ බැFමට, එකවර ද/න ෙනvලැjම. එම
ආෙයජනවල gඵල සමහර 1ට දශක ගණනාවකට පfව තමd
*f/ ද/ෙ/. එය හQයට අධ'ාපන Sෙෂ2³ය වාෙ<d. පා/
ෙග¹යක ල G යF පහ/ 1තර වැ¹ V ගම/, ෙතF ල
අl-වැ¹ V ගම/, මහ 1ශාල P¦නS හැ^වාය; hව/
ෙතv>ෙපvළවF හැ^වාය යා, ඒවා ආශ්ච+ය ෙ,වF හැ»යට
*f/ට ෙප/වන බව අ ද/නවා. නE: ෙ. Sෙෂ2³ෙc
ෙවනස ෙමvකSද? කලS ය1ට තමd ෙ. Sෙෂ2³ෙc ෙබvෙහ
gඵල ගැන *f/ කථා කර/ෙ/; ද/ෙ/;
S
1Û/ෙ/.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, *ෙරÒ )GරS ඇ0ෙළ2
තමd, සමබර, *ෙරÒ මනසS ෙබ/ෙ/. එෙහම සමබර
මනසS ෙබන *f/ තමd සමබර, සංÛයාව G,
ශSම:, සමෘ,ම: රටS ´ කර/ෙ/. ඒ *සා ෙසºඛ'
ෙ2³ය ෙවMෙව/ ^රAග බලා කරන ආෙයජනව-/
බලාෙපvෙරv:0 ව/ෙ/ Sෂ!ක සහනවලට: වඩා ජායට
අවශ' ශSම:, සමෘ,ම: පදනමS දැµමd.
මෑත කාලයට අදාළව ෙ. ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය Aහා බැ¦වාම,
වෘ:ෙය/ ෛවද'වරෙයS ෙනvVණ: අෙ« ව+තමාන
ජනාප, අගG ෛමKපාල )Qෙස2න මැ0මා ටÄ ෙසºඛ'
ඇමවරයා හැ»යට 11ධ බාධක මැ,ෙ, ෙසºඛ' Sෙෂ2³යට
1ශාල වැඩ ෙකvටසS කර ණා. එ0මාට ෙකvd තර. බාධක
ණාද යා අ ද/නවා; යමS කර/න යනෙකvට කPෙල/
ෙකvd තර. ඇ,දාද යා අ ද/නවා. ඒ )යFල මැ,ෙ,, එ0මා
ෙසºඛ' ඇමවරයා හැ»යට ෙමම Sෙෂ2³ය AI කර/න
ෙලvP පදනමS දමÄ බව අ ද/නවා. ඒ වාෙ<ම තමd, අෙ«
ව+තමාන ෙසºඛ' ඇම0මා වෘ:ෙය/ ෛවද'වරයP හැ»යට
ෙ. Sෙෂ2³ය ගැන ෙහvඳ දැMමS ඇව, අ: දැY. ඇව 1ශාල
වැඩ ෙකvටසS අද කර ෙබනවාය යන කාරණය යහ පාලන
ආklෙ Ä,ගලෙය හැ»යට අපට බය නැව gකාශ කරලා,
ෙප/වා ෙද/න Ä¥ව/කම ෙබනවා.
ගG ඇම0ම*, ඔබ0මාෙ< ෙබvෙහ °/^-°රණ *සා
අෙ« ග.වල අංසක *f/ ෙබvෙහ gඵල ග/නා හැ» අ
දැක ෙබනවා.
ඉස්සර ගමක මMස්සෙයPට "හදවෙ: block එකS
ෙබනවා. ඒ *සා හදව: සැ:කමS කර/න ඕනෑ." වාම, ඒ
Ä,ගලයාට 1තරS ෙනvව E¥ පVලටම ඒක ෙලvP ක.පනයS
ෙවනවා. ඒ සදහා වැය වන Eදල ෙසvයා ග/ෙ/ ෙකvෙහvමද
යන gශ්නය එතැන ඉඳලාම ඔÅෙ< ඇඟ Äරා ගම/ කරනවා.
EදF ෙබන සමහර අය එෙහම එකS වාම ) gශ්නයS
නැ0ව ෙපº,ග-ක ෙරහලකට යනවා, එSෙක 1ෙ,ශ රටකට
යනවා, වැෙ[ කරග/නවා. ග.වල ^«ප: *ස්f ඒ කාලෙc
කෙළ2, එම Eදල ෙසvයාග/න ස.මාදෙ. යන එකd. පාෙ+
යනෙකvට අ අන/තව: දැක ෙබනවා, -ගG රෙ.ෂ් පරණ
ම/K0මාට: ෙ.වා අ¦: ෙ,වF ෙනvෙවd.- ආධාර ප³
ගහෙගන, »ක² ගහෙගන, loudspeaker බැඳෙගන පාරS පාරS
ගාෙ/, හ/AයS හ/AයS ගාෙ/, ෙපvළවFවල, ප/සFවල,
හැම තැනම ඒවා 1Pණලා සF- එක0 කරනවා. සමහර 1ට
සF- »ක එක0ෙගන එනෙකvට ෙලඩා නැහැ; ෙලඩා මැQලා.
ගG ඇම0ම*, ඔබ0මා කරÄ ෙ. පQව+තනය *සා ඒ 1යට
සF- එක0 කරෙගන හදව: සැ:ක. කර/න ය *f/ට අද
පහfෙව/ සැ:කම කරග/න අවස්ථාව ලැj ෙබනවා. ඒ
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1තරS ෙනvෙවd, ෙඩංh ෙරගය හැAලා Aනකට Yප වතාවS
ෙF පSෂා කර/න )^ V අයට ෙF සා.පF අරෙගන
ෙපº,ග-ක ෙරහF ගාෙ/ ය/න )^ Vණා. ඔබ0මා ඒ
ත::වය ස.+ණෙය/ම ෙවනස් කර/න කටI0 කළා.
G යF ෙක» ගණනS වැය කර ඒ පහfක. රජෙc
ෙරහFව-/ කර/න:, ෙපº,ග-ක ෙරහFව-/ කරන එක
නතර කරග/න: ඔබ0මාට Ä¥ව/කමS ලැණා. ෙ.වා
#බඳව ෙබvෙහ ෙදෙනS කථා ෙනvකළාට, ෙ.වා ෙ. රජෙය/
කළ f1ෙශ2 වැඩ හැ»යට අ දනවා.
ගG ඇම0ම*, ඇෙස2 fද ආවාම කාච ෙදකS ග/න
ව:කමS නැ0ව වෙයවෘ,ධ ෙදම ෙය ෙකv`චර පf බෑමකට
ලS Vණාද යා අ ඒ කාලෙc දැSකා. දව)/ දවස තම/ෙ<
ෙලකය අ¬G වන හැ» දැක දැක, Aනපතාම අ/ධභාවයට ප:
ෙව/ ෙබන හැ» බල/ ළතැෙව/න තමd ඒ අයට ),ධ
Vෙk. ඔබ0මා අS කාච ෙනvලෙc ලබාෙදන වැඩ #ෙවළ
ඇ කළා. එම ශල'ක+ම රජෙc ෙරහFවල )^ කර/න
ඔබ0මා කටI0 කළා. ඒ අS කාච බාල ව+ගෙc ඒවා
ෙනvෙවd. ෙලකෙc ෙබන ෙහvඳම ඒවාd/ තමd රජෙc
ෙරහFවල ඒ කටI0 කර/න ඔබ0මා bයා කර ෙබ/ෙ/. ඒ
වාෙ<ම ෙස2නක ´´ෙF ඖෂධ gප:ය අVG^ ගණනS
ස්ෙස2 අෙ« ජායට )නයS ෙවලා ණා. ඔබ0මා වෙ<
ෙහvඳ කෙශ2GකාවS ෙබන ඇමවරෙයS *සා ඒවා
යථා+ථයS බවට ප: කරග/න අපට Ä¥ව/ ෙවලා ෙබනවාය
යන එක අද කාට: ෙ:ෙරනවා.
ෙබෙහ: ව+ග ගණනාවක ල අl Vණා. ඒවාෙc ල
භාෙගට භාෙගට: වැ¹ය අlෙවලා ෙබනවා. 1äාක උද1ය
හ.බVණාම ෙබvෙහ ෙවලාවට මට යනවා, ඒ කාලෙc
ෙබෙහ: ග/න අෙ« pension එක මA යා. රා6ත ඇම0මා
දැ/ ෙබෙහ: ල අl කර ෙබනවා, මා)ක ෙබෙහ: ´ල
ග/නෙකvට භාෙගට භාගයS ඉ0G වන හැ» යා / ?ලා
කථා කරන හැ» අ දැක ෙබනවා.
ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය ගැන කථා කරනෙකvට 1990 "fවසැQය"
ල/ රථ ෙස2වය ගැන: කථා ෙනvකර බැහැ. ෙ.වා f¥ප>
ෙ,වF ෙනvෙවd. ඒ ෙස2වය *සා අද 1ත ගණනාවS
ෙ]රාග/න Ä¥ව/කම ලැj ෙබනවා. අ ද/නවා, ඉස්සර මහ
මඟ අන0GS Vණාම ෙරහලට ෙගන ය/න gමාද aම *සd
ෙබvෙහ ෙවලාවට ෙරයා නැ Vෙk. එම ල/ රථ ෙස2වය
ඇ කරනෙකvට තE/නා/ෙස2ලා ´Fෙල මැවා. එක එක
´Fෙල මවලා ඉ/Aයාෙ Qය^ර/ එ/න හදනවා වා,
ඉ/Aයාව ගැන යා ෙවන ෙවන කත/දර වා. නE:, එ
gඵල අද අපට පැහැA-ව ෙපෙනනවා. දPණට, බස්නාරට
පමණS ෙනvෙවd, 1990 "fවසැQය" ල/ රථ ෙස2වය අද E¥
රටටම gෙයජනව: ෙවලා ෙබනවා. ෙරයා 1නා¹ පයS
ඇ0ළත ෙනvලෙcම ආස/න ෙරහලට ෙගනය/න Ä¥ව/.
ෙ.වා අෙ« රෙ² සාමාන' *f/ට, අෙ« ග.වල *f/ට
1ශාල ෙස2වාවS යන එක අපට ෙනvයාම බැහැ. අ 1ත
ෙ]රාග/නා හැ» දැSකා. ආklව අරග/න ෙකvළඹට එ/න
යා තE/නා/ෙස2ලා ෙපෙ+දා ග.වල *f/ට වා,
"ආklව අරෙගන තමd ආපf ය/න ඕනෑ." යා. එෙස2 ආÄ
*ස්f එක එක ෙදවF පානය කර ඇදෙගන වැ>ණාම
Sෂ!කව ෙරහFවලට ෙගනය/න 1990 ල/ රථ ෙබvෙහvම
gෙයජනව: Vණා. එම *සා මම ය/න කැමැd, ව+තමාන
රජෙc ෙසºඛ' ඇම0මා හැ»යට රා6ත ෙස2නාර:න මැ0මා
අෙ« ෙසºඛ' ෙස2වය AI කර/න ඉහාසගත වැඩ ෙකvටසS
ෙ. කාලය 0ළ: කර ෙබනවා යා. ඔබ0මා කරÄ ෙස2වාව/
ගැන 1ස්තර කර/න ෙයv: සෑෙහන කාලයS අවශ'd. ඇ:ත
වශෙය/ම හA) හෘදයාබාධයS හැ^ ෙකෙනS ෙරහලට ය
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1ගස ල අක එ/නතS අද රජෙc ෙරහFව-/ ලබා ෙදනවා.
ඒ *සා පැය පයS ඇ0ළත fවය ලබා 1තය ෙ]රාෙගන
ආපÅ ෙගදරට ය/න ඔÅට Ä¥ව/කම ලැj ෙබනවා.
ෙ.වා ෙපv¹ ෙ,වF හැ»යට න. මම ද/ෙ/ නැහැ. ෙ.වා
ගැන කථා කර/ෙ/ නැහැ. ෙ.වා මාධ'වල ය/ෙ/ නැහැ.
ඇ:ත වශෙය/ම ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc ඕනෑ තර. අl පාlක.
ෙබනවා. )යයට 100S ඔSෙකම හQ නැහැ. ෙමvනවා ෙහ අl
පාlවS Vණාම ඒවා ෙපvF ෙග¹ අPෙර/ ප:තරවල වැෙටනවා,
මාධ'වල ෙප/වනවා. හැබැd, ෙ. වාෙ< f1ෙශ2ෂ වැඩ ඒවාෙc
කථා ෙව/ෙ/ නැහැ. #කා ෙරÒ/ට gකාර ෙ. EදF
gමාණෙc එSතරා iමාවS ණා. අද ෙකv/ෙ,) 1රතව
අවශ' gකාර ලබා ෙද/න ඔබ0මාෙ< නායක:වය යටෙ:
bයා කරනවා. ෙකvළඹ ජාක ෙරහලට පමණS iමා ෙවලා
 හA) අන0G ෙස2වය Aවdන Äරා දැ/ bයා:මක කර/න
කටI0 කර ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම ෙකvළඹට iමා ෙවලා 
මාතෘ හා ළමා ෙරහF ක¥තර, උ0G ෙකvළඹ, ෙපvෙළv/නGව,
ගාFල, යාපනය වාෙ< තැ/වල: අද ඇ කර gධාන ෙරහF
24ක ඒ ෙස2වය ලබා ෙද/න ඔබ0මා කටI0 කර ෙබනවා.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ඇම0ම*,
ෙබනවා.
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පා+-ෙ./0ව

ඔබ0මාට තව

1නා¹යක කාලයS

ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

1නා¹ ෙදකS ෙද/න, මෙ< කථාව අවස/ කර/න. ෙ.
ෙස2වාව ගැන කථා කෙළv: 1නා¹ ෙනvව පැය ගණනS කථා
කර/න Ä¥ව/. ෛවද' 8ඨ 0නS 1තර අ¦ෙත/ ඇ කරන
හැ» ඔබ0මා වා. ඒ වාෙ<ම අෙ« කරා »ය ෛවද' Öෂ'ෙය
150ෙදනා, 350S දSවා වැ¹ කර/න ඔබ0මා °රණය
කර ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ට සහ
ෛවද'වG/ට *ල *වාස 5,000S ඉA කර/න ඔබ0මා කටI0
කරනවා. ඔබ0මා හැම දාම කැ´න² පCකා ඉAQප: කරන හැ»
අ දනවා. ඒවා කැ´න² මkඩලය අMමත කරන හැ»:
දනවා. ඒ වාෙ<ම #කා ෙරÒ/ සඳහා ඇට ^¦ බ,ධ ෙ.
සැ:කම මහරගම අෙ«Sෂා ෙරහෙF ආර.භ කර දැ/ සැ:ක.
39කට වැ¹ය කර ෙබන බව අ අහලා ෙබනවා.
ෙකvළඹ ජාක ෙරහල 0ළ වPගl බ,ධ ෙ.
මධ'ස්ථානයS ආර.භ කළා. මහMවර මහ ෙරහෙF gථම
හදව: බ,ධ ෙ. සැ:කම සා+ථකව )^ කළ බව අ
මාධ'ව-/ දැSකා. අMරාධÄර මහ ෙරහෙF gථම පාද බ,ධය
)^ කළා. අෙ« රෙ² ෛවද' Sෙෂ2³ය ලබා ග: f1ෙශ2ෂ
ජය·හණ ඔබ0මා ෙ. කාල iමාව 0ළ අපට ලබා ?ලා ෙබනවා.
තව: රාÖයS කර/න ෙ: ෙබන බව අ ද/නවා. මම
අවසාන 1නා¹ෙc ෙ. කාරණය ය/න ඕනෑ. ඔබ0මා
කරා »ය ෙරහලට කරන ෙස2වය ගැන අ දැSකා. ඒ වාෙ<ම
රෙ.ෂ් පරණ මැ0මා ඒෙS කළ I0 ෙ,වF ගැන ව
*සා:, කාලය නැ *සා: මම ඒ ගැන ය/න ය/ෙ/ නැහැ.
ඇF »ය ෙරහල තමd මම *ෙයජනය කරන ආසනෙc
ෙබන gධානම ෙරහල ව/ෙ/. ඒකට ඔබ0මා Fලා
පSෂා කර ත²> අටක ෙගvඩනැFලS ලබා ?ලා ඒකට
EFගල
]බා.
බල »ය
ෙරහෙF
ත²>
දහයක
ෙගvඩනැFලකට ඔබ0මා gපාදන ෙව/ කර EFගල ]බා.
ඒ වාෙ<ම ඇF »ය ෙරහලට ල/ රථයS ලබා ෙද/න පf
ය දවස්වල කටI0 කළා. ෙ.වා ඉතාම: gෙයජනව: ෙ,වF.

ඇF »ය සහ බල »ය ෙරහFවලට ලබා ^/ ෙගvඩනැෙදක ක¹න. කර ඒ වැඩ කටI0 ආර.භ කර ඒවාෙc වැඩ පට/
ග/නට: ඔබ0මාෙ< උපෙදස් අදාළ *ලධාQ/ ෙවත ලබා
ෙද/න යා ය# ය#: ඉFලා )»නවා. ඔබ0මා කරÄ ෙ. මහා
වැඩ ෙකvටස සමහG/ දැකලා ෙබනවා. සමහG/ දැකල:
ෙනvදැSකා වාෙ< )»නවා. දැMණ: ෙනvදැMණා වාෙ<
)»නවා. හැබැd, අ කාට ෙනvෙපMණ: ෙලකය ෙ.ක ෙහvඳට
දැකලා ෙබනවා. ඒක *සා ඔබ0මා පf ය දවසක ෙලක
ෙසºඛ' සං1ධානෙc උපසභාප තන0ෙර/ ^. ලැවා. ඒක
ඔබ0මා ෙපº,ග-කව ලබÄ ජය·හණයS හැ»යට 1තරS
ෙනvෙවd, E¥
ලංකාෙ අපටම ලැ 1ශාල ෙගºරවයS
හැ»යට: අ ෙ. ෙවලාෙ දනවා.
µට වඩා කාලය ග/න බලාෙපvෙරv:0 ෙව/ෙ/ නැහැ.
ඔබ0මා ෙ. වාෙ< 1ශාල වැඩ ෙකvටසS කර ෙබනවා. අVG^
0නකට පස්ෙස2 ආklව ෙමvනවාද කෙළ2 යා අහන අයට
අE0ෙව/ ෙදයS ය/න ඕනෑ නැහැ. ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc ෙ.
ඇම0මා කරÄ ෙස2වය 0#/ රට Äරා ලSෂ සංඛ'ාත Qසකට
ඒක S 1Û/න අවස්ථාව ලබා ?ම ෙලvP ජය·හණයS
හැ»යට මම ෙප/වා ෙද/න කැමැd. ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*, මට කාලය ලබා ?ම ගැන ඔබ0මාට ස්0ව/ත
ෙව/, "fවප" හැ»යට අෙ« අංසක *f/ට ෙස2වය
කර/න ඔබ0මාට තව තව: ශSය, ෛධ+ය ලැෙ]වා! යා
gා+ථනා කර/ මෙ< වචන ස්වFපය අවස/ කරනවා.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. I. Charles Nirmalanathan. You have 13
minutes.
[

பி.ப. 3.18]

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ தைலைமதா:= உ0 பின அவகேள, நறி!
இ0 இ:= 8காதார அைம சினா$ (ைவ
க ப456கிற ம6&'வ (தி6&த) ச4டQல
ெதாடபாகH ம%0 ம6&'வ& 'ைற<ட சப1த ப4ட
ஏைனய விடய:கA =றி&' ெகௗரவ அைம ச அவகளி
கவன&தி%= ெகா#7வர வி6!கிேற. ெகௗரவ
அைம ச அவகளிட ஒ6 விடய =றி&' நா (தR$
மனி ! ேக4க ேவ#7. அதாவ' ேந%0 (தின
மனா ெபா' ைவ&தியசாைலயி9Aள ம6&'வ ஒ6வ
அ:=Aள
ஒ6
ேநாயாளியி
கணவரா$
தாக ப456கிறா அ1த ைவ&திய சி:கள ெமாழி
ேப8கிறவ அவைர& தாகியவ (UR சேகாதர.
இ1த& தா=த$ விடய =றி&' மனா மாவ4ட மகA
சாபாக நா ெகௗரவ அைம ச அவகளிட மனி !
ேக4கிேற. சப1த ப4டவ என மனநிைலயி$
ைவ&தியைர& தாகினா எ0 ெதாியா'. ஆனா$, சாிேயா,
பிைழேயா, ைவ&தியமீ' தா=த$ நட&'வ' மிக ெபாிய
=%றமா=
எ:க2ைடய பிரேதச&ைத
ேச1த
ைவ&தியகA சில அ:= ேசைவ ெசய வ6வத%=
ம0கிற அேதேநர அ:=Aள பல ைவ&தியசாைலகளி$
த%ேபா' சி:கள ெமாழி ேப8கிற ைவ&தியகA ேசைவ
ெசகிறாகA. இ1த நிைலயி$ சி:கள ெமாழி ேப8கிற
ம6&'வ ஒ6வ அ:= தாக ப4டைம மி=1த 'பிய$
விடயமா=. அ1த ம6&'வ இ' =றி&' சப1த ப4ட
பணி பாளாிட (ைற பா7 ெசதி6கிறா. மனாாி$
.

;

.

,

297

298

2018 සැ«තැ.බ+ 07

தன= பா'கா ! இ$ைல எ0 அ:= ேசைவ ெசய&
தன= (5யாெத0 தன' (ைற பா45$ அவ
ெதாிவி&'Aளா ஆனா$ அ:= உ#ைமயி$ அ ப5யான
ஒ6 நிைலைம இ$ைல ஆனா$, நப ஒ6வ =றி&த
ைவ&தியைர& தாகிய' பிைழயான விடய எபைத நா
ஏ%0 ெகாAகிேற. ஆகேவதா நா அைம ச
அவகளிட( ம6&'வாிட( அ1த மகA சாபாக
பகிர:கமாக மனி ! ேக4கிேற. இ ப5யான ஒ6
சபவ இனிேம9 அ:= இடெப0வத%= நா:கA
இடமளிகமா4ேடா எ0 சப1த ப4ட ைவ&தியகA
அ:= வழைமேபா$ மக2= ேசைவ ெசய (5<
எ0 Fறி ெகாAவ'ட ெகௗரவ அைம ச அவக2
இ' =றி&' உாியவக2= ஆேலாசைன வழ:க ேவ#7
எ0 நா இ1த ேநர&தி$ ேகாாிைக வி7கிேற
.

,

.

,

.

கட1த 2 மாத:க2= (! ெகௗரவ அைம ச
அவகைள ேநர5யாக ச1தி&' மனா ைவ&தியசாைல
ம%0 வHனியா, ($ைல&தீH ைவ&தியசாைலகளி$
இ6கிற ைவ&திய ப%றா=ைற ெதாடபி$ நா பல
விடய:கைள எ7&' Fறியி61ேத. அவ%றி$
ஒறிர#7 ேகாாிைககA உடன5யாக நைட(ைற=
வ1தி6கிறன. அத%காக அைம ச அவக2= நா
நறி ெசா$ல ேவ#7. அதாவ' அ:=
ம%0
நியமிக ப456கிறாகA. அ:= அ1த
ைவ&தியகA நியமிக ப4டைம உ#ைமயி$ அ1த
மக2= மிக ெபாிய வர பிரசாதமா= ஏெனனி$
ெகாC!, யாJ பாண, அcராத!ர, க#5 ேபாற
இட:களி$ேபா0 அ:= தனியா ம6&'வமைனகA
இ$ைல. அ:=Aள பாரா2மற உ0 பினராக இ6கலா
அ$ல' ஏைனய வசதி பைட&தவகளாக இ6கலா
எவராக இ61தா9 அ:= அரச ைவ&தியசாைலயி$
ம47தா சிகி ைச ெபற ேவ#5<Aள' ஏெனனி$
அ:கி61' தனியா ைவ&தியசாைல= ெச$ல ேவ#7
எறா$ 8மா 80 கிேலா மீ%ற ம%0 115 கிேலா மீ%ற
pர ெச$ல ேவ#5<Aள' இ0 இ ப5யான
IJநிைலதா எ:க2ைடய மாவ4ட&தி$ இ6கிற'
இ0 நா7 தCவிய ாீதியி$ ைவ&திய ப%றா=ைற
இ6கிற'. அேதேநர ெபா'வாக எ$லா ைவ&
தியசாைலகளி9 =ைறபா7கA இ6கிறன ஆனா$, சில
ைவ&தியசாைலகளி$ உAள ைவ&திய ப%றா=ைற
ெபாிதாக& ெதாிவதி$ைல. எ:க2ைடய பிரேதச:களி$
ைவ&தியகA இ$லாவி4டா$, மகA மிகH பாதிக
ப7கிறாகA.

பாவி=
வா:=வத%= 295 Vபா ேதைவயாக
இ61த'. இ ேபா' அேத
ஐ 95 Vபா= வா:க
(5கிற' இ0 ம61'களி விைலகA =ைற
க ப4டதா$
மகA
மிக ெபாிய
ச1ேதாஷ&தி$
இ6கிறாகA.
tablets 10

tablets 20

.

கட1த 2 மாத:க2= (! அ:= அபி<லU
ேசைவ விUதாிக ப456 ப' ந$ல விடய. ஆனா$ அ'
ேபா'மானதாக இ$ைல. =றி பாக மனா மாவ4ட&ைத
ெபா0&தவைரயி$ அ:=Aள 5 பிரேதச ெசயலக
பிாிHகளி$ 3= =றி&த அபி<லU வ#5கA
வழ:க ப47Aளன ம%ைறய 2 பிரேதச ெசயலக
பிாிHக2= வழ:க படாத காரண&தா$ தா:கA
ஒ'க ப47வி4டதான மனநிைலயி$ அ1த மகA மிகH
கவைலயி$ இ6கிறாகA. ஆகேவ அ:= அபி<லU
வ#5கA அதிகாிக பட ேவ#7 எபைத< இ1த
ேநர&தி$ ெசா$R ெகாAள வி6!கிேற.
'

'

,

'

'

.

,

,

'

'

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

හැම ෙරහලකටම ල/ රථයS ෙදනවා.

Surgeons

Anaesthetis

.

,

.

.

.

.

=றி பாக, மனா ைவ&தியசாைலயி$ அ#ைம
காலமாக
இ$லாத ஒ6 நிைலைம இ61த'. அ:=Aள
க பிணி ெப#கA அத%காக Sதி மறி&' எதி !&
ெதாிவி&தி61தாகA ெகௗரவ அைம ச அவக2ட
அவக2ட அ' சப1தமாக நா
உடன5யாக&
ெதாட!
ெகா#ேட.
=றி&த
ைவ&தியகA கிளிெநா சியிR61' வHனியாவிR61'
த%காRகமாக
இடமா%றலாகி
அ:=
உடன5யாக வ6வாகA எ0 ெதாிவிக ப4ட'
த%ெபாC' அவகA அ:= நியமிக ப456கிறாகA.
VOG

,

.

Director

.

[බාධා මS] ගG ඇම0මා, ඔබ0මාටෙබvෙහvම ස්0d
යලා මම ය/ෙ/. මාස 0නකට ඉස්ෙසFලා  ත::වය
තමd දැ/ ය/ෙ/.

அேதேநர, ம61'க2ைடய விைல =ைற !
விடய&தி$ நா அைம ச அவக2= நறி ெதாிவி&'
ெகாAகிேற. நா அதி$ ஒ6 பயனாளி. (ன நா

ග/ ෆpසාP කා මහතා

(மாமி ைபஸா- காசி)
(The Hon. Faizal Cassim)

எ$லா
ைவ&தியசாைலக2=
வ#5கA வழ:க ப7.

'

அபி<லU

'

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

நறி சகல ைவ&தியசாைலக2= அபி<லU
வ#5கA வழ:க படவி6 ப' =றி&' ெகௗரவ அைம ச
அவக2= நறிைய& ெதாிவி&' ெகாAகிேற.
.

'

'

இ0 =றி பாக மனா ைவ&தியசாைலயி$ பல
=ைறபா7கA காண ப7கிறன. இ1த நிைலயி$ ெகௗரவ
அைம ச அவக2ைடய அைம 8 நிதியி$ இ61'
சிலாவ&'ைற ைவ&தியசாைல=
=
கி4ட&த4ட 30 மி$Rய Vபா ஒ'க ப4ட' ந$ல
விடய. ஆனா$ அ1த ைவ&தியசாைலயி$ 15
மி$Rய=ாிய ேவைலதா இ6கிற'. அதனா$
மி=தி பண அைம 8=& தி6பி ேபா= எ0
நிைனகிேற. அேதேநர&தி$ மனா ெபா'
ைவ&தியசாைல=கீJ வ6கிற (6:க, அடப,
நானா4டா,
ெபாியம7,
பAளம7
ேபாற
ைவ&தியசாைலகளி9 சிலாவ&'ைற ைவ&தியசாைலயி$
இ6 ப' ேபா0 பல =ைறபா7கA இ6கிறன. =றி&த
=ைறபா7கA ெதாடபான தரHகைள மனா
இR61' ெப%0 ெகா#ேட இ1த& தரHகளிப5
சப1த ப4ட
எ$லா
ைவ&தியசாைலக2=மான
ெசலHக2= 34 மி$Rய Vபா
ேதைவ ப7கிற'.
maintenance

work
.

RDHS

.

maintenance

ග/ ෆpසාP කා මහතා

(மாமி ைபஸா- காசி)
(The Hon. Faizal Cassim)

வட= மாகாண சைப= மி$Rய Vபா பண
ஒ'க ப456கிற' ஆனா$ அத%கான எ1த
ேவைல< இ அ:= ெசய படவி$ைல
30

.

,

.
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ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

2

நா கைத&த' மனா, சிலாவ&'ைற ப%றி.

ග/ ෆpසාP කා මහතා

-

3

pharmacy

(மாமி ைபஸா- காசி)
(The Hon. Faizal Cassim)

இ'வைர மனா6= ஒ'க ப4ட பண&திQல(
எ1தேவைல< நடகவி$ைல.
ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

.

.

Admin

Block

,

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

அதைன ேவ#5ய' உ:க2ைடய நிவாக தாேன?

ග/ ෆpසාP කා මහතා

(மாமி ைபஸா- காசி)

ெகௗரவ அைம ச அவகேள, நீ:கA அைம சரைவ
ேப சாளராகH இ6கிறீகA அைம சரைவ ேப சாள
எற ாீதியி$ நீ:கA ெதாிவி&த ஒ6 க6&' ப%றி
இ ெபாC' நா =றி பிட வி6!கிேற பல
விடய:களி$ யா6= பய படாம$ 'ணிவாக கைத ப'
உ:க2ைடய வழைம. அ' ந$ல விடய(Fட. இ1த
நிைலயி$ நீ:கA F0கிற விடய:களி$ விமசன:கA
எC1தா9, நீ:கA Fறிய' ந$ல விடய எப' கால
ேபாகி$ எ$ேலா6= ெதாிய வ6கிற'. நீ:கA
அைம சரைவ
ேப சாள எற
அ5 பைடயி$
ெதாிவிகிற க6&'கைள நா அவதானி ப' உ#7
அ#ைமயி$ நீ:கA “2015ஆ ஆ#5$ ஆ4சி மா%ற
ஏ%ப4டத பி! ($ைல&தீH, வHனியா மாவ4ட:களி$
சி:கள =5ேய%ற:கA எ'H இடெபறவி$ைல” எ0
Fறியி61தீகA.
.

(The Hon. Faizal Cassim)

எ:க2ைடய நிவாக இ$ைல!

.

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

நா ெசா$வ' எனெவறா$

-

ග/ ෆpසාP කා මහතා

.

(மாமி ைபஸா- காசி)
(The Hon. Faizal Cassim)

நா இ1த மாத கைடசியி$ மனா6= விஜய
ெசேவ ேபாவ' ப%றி உ:க2= ெதாிவி ேப
அ ெபாC' நா:கA எ$லா6 அ:=Aள
=
ேபா பிர சிைனகைள அறி1' அவ%0= ஒ6 (5H
கா#ேபா.
.

.

hospital

,

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

Hon. Member, you have only one more minute.

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ அைம ச அவகேள, மனா, (6:க,
அடப, ெபாியம7, வ:காைல, நானா4டா ேபாற
ைவ&தியசாைலகளி9Aள
இதர
ேதைவகைள
நிைறேவ%0வத%= 34 மி$Rய Vபா ேதைவ ப7வதாக
=றி பிட ப47Aள'. எனேவ இ1த விடய&ைத<
த:க2ைடய கவன&தி%= ெகா#7வர வி6!கிேற.
,

இெமா6 விடய&ைத< Fறி ெகாAகிேற.
அதாவ' ஏ%கனேவ மனாாி$ கடைம !ாி1த ஒ6 ைவ&திய
த%ேபா'
இ$ கடைமயா%0கிறா. அவ
எம' பிரேதச&தி$ கடைம !ாிவைதேய எம' மகA
வி6!கிறாகA எபைத அவகA எனிட வ1'
ெசானாகA அ1த ைவ&திய (! (6:க
ைவ&தியசாைலயி$தா பணி!ாி1தா. நா அவ6ட
ெதாைலேபசி ஊடாக& ெதாட! ெகா#7 இ' சப1தமாக
Fறியேபா' தைன (6:க ைவ&தியசாைலயி$
பதவியி$
ஆக நியமிகிறப4ச&தி$ நா
மீ#7 மனா மாவ4ட&'= வ1' ேசைவயா%0ேவ
எ0 Fறினா. எனேவ, இ' ெதாடபாகH ெகௗரவ
அைம ச அவகA கவன ெச9&தேவ#7ெமன ேக47
நி%கிேற.
Eastern Province

.

,

நிவாக&தி$ பல =ழ ப:கA ஏ%ப7கிறன. அதாவ'
ைவ&தியக2= ஏைனய நிவாகிக2= இைடயி$
=ழ ப ஏ%ப47Aள'. கட1த
மாத:களாக அ:=
ைவ&திய&'ைறயி$ நிவாக ாீதியான =ழ ப:கA ஏ%ப47
ெகா#56கிறன.
அேதேநர
அ:கி6கிற
கA மீ' நடவ5ைக எ7க ப7கிற'
சப1த ப4ட விடய:கA ஒGெவாறி9 இGவா0
ெதாட சியாக =ழ ப நிைல காண ப7கிற'
அேதேநர&தி$, மனாாி$ =றி&த இட&தி$
அைம ப'
சப1தமாகH
உ:க2ட
நா
கைத&தி61ேத. இ' ெதாடபாக கவனெம7=ப5
ெசயலாளாிட தா:கA Fறியி61தீகA. ஆகேவ இ'
சப1தமாக ேம9 கவன ெச9&'மா0 ேக47
ெகாAகிேற.

DMO

permanent

ேம9ெமா6 விடய ெதாடபாகH அைம ச
அவக2ைடய கவன&ைத ஈக வி6!கிேற. அதாவ'
($ைல&தீH மாவ4ட&தி$ இ6கிற ைவ&தியசாைலயி

ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0මා, මට 1නා¹ ෙදකS ෙද/න.

நீ:கA =றி&த விடய ப%றிய உ#ைம நிைலைய
அறியாம$ இதைன Fறியி6கிறீகA எேற நா
நிைனகிேற அேதேநர அ1த க6&ைத நா
ஏ%0ெகாAளவி$ைல. அரசா:க&'= சாபானவகA
வி4ட பிைழகைள< அைம சரைவ ேப சாள எற
அ5 பைடயி$ நீ:கA சிலேவைளகளி$ 'ணிவாக எ7&'
Fறியி6கிறீகA
இ1த
வ6ட
மகாவR
அதிகாரசைபயான', எம' பிரேதச&ைத சாராத ஆயிர
ேப6= நில:கைள வழ:=வத%காக காணி க ேசாி
நட&தியி6கிற' நா இ' ெதாடபி$ சனாதிபதியிட
(ைற பா7 ெசதி6கிேற. சனாதிபதி அ1த
ெசய%பா4ைட&
த%காRகமாக
நி0&தியி6கிறா
ேநர5யாக வ1' அ பிர சிைனைய& தீ பதாக
Fறியி6கிறா. ெகௗரவ அைம ச அவகேள நீ:கAதா
இ1த அரசா:க&ைத அைம பதி$ (தR$ 'ணி ச9ட
ெசய%ப4டவ
ம%றவகA ெப6பா9 ேயாசி&'
பா&' வ1தவகA அதாவ' எ1த க4சி ெவ$9 எ0
பா&' பா&' இ61'வி47 வ1தவகAதா இ1த
அரசா:க&தி$ அதிகமாக இ6கிறாகA. ஆனா$, அ1த
நிமிட&தி$ “வா6:கA” எ0 சப1த ப4டவகA
எ$ேலாைர< இC&'ெகா#7 வ1தவ நீ:கA. அ1த
.

.

.

;

!

.

.

,

301
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வைகயி$ உ:கைள நா மதிகிேற. ஆகேவ நீ:கA
இ1த காணி சப1தமான விடய&தி$ கவன ெச9&த
ேவ#7 எ0 ேக47 ெகாAகிேற
,

302

ඔබ0මා කනගා>ව gකාශ ම ලාසනය වශෙය/ මා
gථමෙය/ම අගය කරනවා.

.

இ0 எம' பிரேதச:கைள ேசா்1த ஓ இல4ச&தி%=
ேம%ப4ட மகA இ1தியாவி$ இ6கிறாகA. <&த
காரணமாக பல !லெபய1' ேவ0 நா7களி$
வசிகிறாகA. அவகA மீ#7 இ:= வ6வத%கான
வா !கA இ6கிறன. மீ#7 வ6வத%ேக%ற IJநிைல
அைம1தா$
நி சயமாக
அவகA
வ6வாகA.
இ1தியாவி9Aள எம' மக2 இ:= வ6வத%= (ய%சி
ெசகிறாகA. இ1த நிைலயி$ எ:க2ைடய நில:களி$
ஆ4கA இ$ைல எபத%காக அ:= சி:கள மகைள
=5ேய%0வ' எப' எம' மகைள மிகH
ேவதைன ப7&'கிற விடயமாக இ6கிற'. நீ:கA ந$ல
பல விடய:கைள ெச'வி47, மகA ஏ%0 ெகாAளாத
ஓாி6 விடய:கைள ெசகிறேபா', நீ:கA ெசத ந$ல
விடய:கA அழி1'ேபாகிற நிைலைம ஏ%ப7
.

நா இ:= வ6வத%= (!, பிரதம அ9வலக&தி$
பிரதமைர
ச1தி&' =றி&த
விடய
ப%றி
Fறியி6கிேற அதாவ', இ0 ெதா$ெபா6A
ஆரா சி& திைணகள&தின இராmவ&திைடய
ஐ ெகா#7வ1', ($ைல&தீH மாவ4ட&தி9Aள
ெசமைல கிழ= பிரேதச ெசயலக பிாிவி9Aள
நாயா%0 ப=தியி$ நில அளைவ ெசதி6கிறாகA.
($ைல&தீH மாவ4ட&தி$ நில அளைவ& திைணகள
இ6கிற'. எனி, இவகA இராmவ&திைடய
ஐ ெகா#7 வ1' அ ப=தியி$ நில அளைவ
ெசதி6கிறாகA. ஏ%கனேவ அ ப=தியி$ இ6கிற ஒ6
பிAைளயா ேகாவிைல அ:கி61' அக%றிவி47
அGவிட&தி$ ஒ6 ெபௗ&த விகாைர அைம பத%= (ய%சி
ெசதி6கிறாகA.
.

Survey

Unit

Survey

Unit

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please now wind up.
ග/ ඉ. චාPස් මලනාද6 මහතා

(மாமி இ. சா9 நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

வHனியா வடகி$ ெந7:ேகணியி9Aள ெவ7=நாறி
மைல, த#ணி(றி பி$ இ6கிற =01p மைல ேபாற
பிரேதச:களி$ ெதா$ெபா6A ஆரா சி& திைணகள
ேம%ெகாAகிற நடவ5ைககA அரசா:க&'= மிக
ெபாிய இழ ைப ெகா#7 வ6 எ0 நா
நிைனகிேற
ெதா$ெபா6A
ஆரா சி&
திைணகள&தி இ1த நடவ5ைக காரணமாக எ:க2ைடய
மகA
மி=1த
ேவதைன<ட
எதி !ட
இ6கிறாகA. நா இ1த விடய&ைத பிரதமாி
கவன&'= ெகா#7 வ1தி6கிேற. இ' ெதாடபி$
பிரதம நடவ5ைக எ7 பதாக Fறியி6கிறா. ெகௗரவ
அைம ச அவகேள! ெபா0 !வா1த அைம சராக
இ6கிற நீ:கA இ1த விடய:கA ெதாடபி9 F5ய
கவன எ7கேவ#7ெம0 ேக47, என' உைரைய
நிைறHெசகிேற. நறி.
.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ම/නාරෙ. ෛවද'0මාට ය.) Ä,ගලෙයP 1)/
පහර?ම #බඳව Aස්CSකෙc මහජන *ෙය6තයා වශෙය/

µළඟට, ගG මහාචා+ය ආ¸ මාර)ංහ මැ0මා. ඔබ0මාට
1නා¹ 5ක කාලයS ෙබනවා.

ග/ (මහාචාය) ආ මාරංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆ; மாரசி5க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මට 1නා¹ 8ක කාලයS
ණා. ඒ gමාණය අl ෙවලාද?

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔ. අl ෙවලා.
[අ.භා.3.33]

ග/ (මහාචාය) ආ මාරංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆ; மாரசி5க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ලැj ඇ f¥ කාලය 0ළ
කථා කර/න ෙගvඩS ෙ,වF ෙබනවා. ෛවද' ආඥාපනත
සංෙශධනය ම සඳහා
ෛවද' (සංෙශධන) පන:
ෙක>.පත ස.බ/ධෙය/ කථා මට ලැjම ගැන
ස/ෙතෂයට ප: ෙවනවා. ෛවද' ආඥාපනෙත/ ය. ය.
ෙ,වF #බඳව, 1ෙශ2ෂෙය/ ඖෂධෙ?/, අ0G ෛවද'
සහකාර ෙස2වෙc වෘ:කය/, පQරක ෛවද' ෙස2වෙc
වෘ:කය/ සහ ෙපෂණෙ?/ අතර gශ්න gමාණයS ණා.
ෙ. පන: ෙක>.පත ම/ ඒ )ම ෙකෙනPට හා*යS
ෙව/ෙ/ නැහැ යලා ෙසºඛ' ඇම0මා අපට සහකයS
^/නා. ෙසºඛ' ඇම0ම*, ෛවද' සභාවට අනාගතෙc?
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ ෙදෙනS, ද/ත ෛවද'වරෙයS
වාෙ<ම ඖෂධෙ?/, පQරක ෛවද' වෘ:කෙයS සහ
අෙනP: අ0G ෛවද' වෘ:කd/ ය. gමාණයS ඇ0ළ:
මට හැයාවS ලැෙණv:, එදාට ෙ. ෛවද' සභාව µට
වඩා ස්වා¶න ෙවd යා අ බලාෙපvෙරv:0 ෙවනවා. ඒ *සා
අනාගතෙc?ව: ඔබ0මාෙ< අවධානය ඒ ගැන ෙයvE කර/න
යා ඉFලනවා.
ඊළඟට ෙ. පන: ෙක>.පෙ: gධාන gඥ«ෙc කරන
සංෙශධන gධාන gඥ«ෙcම ෙබන viii, viii (අ), viii (අඅ)
යන වග/වලට අදාළ ෙනvවන සංෙශධන බවට ඔබ0මා
ලබා^/ සහකය *සා මම තනවා, ඖෂධෙ?/ට වාෙ<ම
ෙපෂණෙ?/ට ෙ. පන: ෙක>.පත ස.බ/ධෙය/ ය. ය.
අlපාl ඇ ෙනvෙවd යා.
ෙ. අවස්ථාෙ? ෙසºඛ' ෙස2වය ගැන කථා කරනෙකvට
ෙලකෙc 11ධ අය කරÄ gකාශ මම උÄටා ග/න කැමැd.
ෙලක ෙසºඛ' සං1ධානෙc Regional Director’s Desk
එෙක/ යන ෙම/න ෙ. ෙකvටස මම උÄටා ග/න කැමැd:
“The country’s achievements are a testament to robust
leadership, unwavering political commitment and strong
partnerships dedicated to ensuring healthy lives and positive wellbeing for all.”

ඒ වාෙ<ම, Seventy-first World Health Assembly එෙS?
Director-General of the World Health Organization, Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ෙම/න ෙ. 1යට යනවා:

303

304

පා+-ෙ./0ව

[ගG (මහාචා+ය) ආ¸ මාර)ංහ මහතා]
“Many of the other countries I have visited, including China,
Cuba, Denmark, Oman, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, the
United Arab Emirates and the United Kingdom are living proof that
universal health coverage is not a pipedream; it’s a reality for
countries all over the world, at all income levels.”

කර/න හැයාව ලැ´ලා ෙබනවා. µට වඩා 1වාදයS අපට
අවශ' ෙවනවා, ෙ. ambulance service එක ගැන කථා කර/න.
අවසාන වශෙය/ තව වැදග: 1ෙශ2ෂ කාරණයS ෙකෙර ගG
ෙසºඛ' ඇම0මාෙ< අවධානය ෙයvE කරව/න මම ෙක»
කාලයS ග/න.. අ යාපනෙc? මහජන EදF කාරක සභාෙ,[බාධා මS]

ඒ වාෙ<ම ´F ෙ<²ස් මහ:මයා, මdෙUvෙසvෆ්² ආයතනෙc
අප, founder, ෙම/න ෙමෙහම යා )» බවට Äව: පළ a
ණා: “Microsoft Corporation Founder Bill Gates asked the

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

Commonwealth to look to Sri Lanka to know what ‘high
quality’ primary healthcare meant.”

(The Hon. Presiding Member)

ඒ වාෙ<ම, Rt. Hon. Patricia Scotland, Commonwealth
Secretary-General ෙම/න ෙමෙහම  බවට Äව: වා+තා පළ a
ණා: “The
Commonwealth Secretary General

highlighted Sri Lanka as a shining example in health
coverage for its population, which, she said, was
extending the service delivery to near universal levels.
She also appreciated Sri Lanka for the innovative and
forward looking approach aimed to promote affordable
health care for all its people, ……”
ෙ. gකාශ පෙය/ම අපට ආඩ.බර 1ය හැ ෙසºඛ'
ෙස2වයS ෙබනවා. ගG ෙසºඛ' ඇම0ම*, අෙ« රෙ²
ෙසºඛ' ෙස2වය නඟා )>aම ගැන ඔබ0මාට ස්0ව/ත
ෙවනවා. ඒ වාෙ<ම, British Medical Journal - BMJ - එෙS
ෙම/න ෙමෙහම යනවා:
“Also laudable is the recent introduction of state operated
ambulance services in some parts of Sri Lanka, which would lead to
the reduction of the total ischaemic time, with further reduction of
STEMI in-hospital mortality.”

ෙ. ambulance service එක ගැන කථා කරන ෙකvට අපට
ඊෙc-ෙපෙ+දා: ද/න ලැණා, ෙ. ෙස2වය ආෙවv: ඉ/?ය
රහස් ඔ:0 ෙස2වය අෙ« රටට එනවා යලා කෑ ගහÄ අය අසරණ
V ෙවලාෙ, ෙකvළඹ නගරය වටල/න යලා ඇ1Fලා කෑ
ගහÄ ක²»ය jලා වැ»ලා ඉ/න ෙකvට ඒ ෙවලාෙ: ට
Vෙk ෙම/න ෙ. ambulance service එක බව. ෙ. ambulance
service එක ඒ ආකාරෙය/ ලබා ?මට හැaම ගැන අ
ස/ෙතෂ ෙවනවා. අපට හැයාවS ලැණා, සෑම අවස්ථාවකම
1990 ambulance service එක හරහා ඒ අවශ'තාව/ ඉ>
කර/න. 1990 ambulance service එක ස.බ/ධෙය/ ස.+ණ
වා+තාව මා ළඟ ෙබනවා. පළEවැ* අAයෙ+? අපට
ambulances 88S ලැණා. ෙදවැ* අAයෙ+? අපට තව:
ambulances 297S ලැණා. ෙදවැ* අAයර හරහා අපට
ඇෙමQකාM ෙඩvල+ -යන 15ක gදානයS, ඒ වාෙ<ම තව:
ඇෙමQකාM ෙඩvල+ -යන 4ක gදානයS control and training
research facility එක හද/න ලැෙබනවා. Research එකS
1යට ෙ. ඔSෙකම data අරෙගන ෙබනවා. අද වන 1ට
cases 90,983කට support කරලා ෙබනවා. Minimum
response time එක 1නා¹ 12S ඇ0ළත,-[බාධා මS]

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම/K0ම*, ඔබ0මාට *යත කාලය දැ/ අවසානd.

ග/ (මහාචාය) ආ මාරංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆ; மாரசி5க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මට තව 1නා¹යS ෙද/න.
Minimum response time එක 1නා¹ 12S ඇ0ළත වාෙ<ම callto-wheeled time එක 1නා¹ ෙදකS වාෙ< කාලයS 0ළ ),ධ

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)

ගG ම/K0ම*, ඔබ0ම/ලාෙ< ගG ම/KවරයPෙ<
කාලෙය/ අl කර/ෙ/ නැව ඔබ0මාට වැ¹Äර කාලය ලබා
ෙද/න බැහැ.

ග/ (මහාචාය) ආ මාරංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆ; மாரசி5க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ඉතාම: වැදග: කාරණයS
වන ෙත-«පෙලd ෙරහල ගැනd ෙ. කථා කර/න හද/ෙ/.
මට ඒකට අවස්ථාවS ෙද/න.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

කමS නැහැ, ඔබ0මා කථා කර/න.

ග/ (මහාචාය) ආ මාරංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆ; மாரசி5க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, අ යාපනයට ය ෙවලාෙ
Dr. Thivarhar, Medical Superintendent of the Tellippalai
Base Hospital, අපට ෙයජනා ඉAQප: කළා, ඔබ0මාට ඉAQප:
කර/න යලා. ෙත-«පෙලd ෙරහල 1ෙශ2ෂෙය/ cancer
hospital එකS 1යට සංව+ධනය කර/න තව G යF -යන
1,000ක 1තර අl පාlවS ෙබනවා. ඊළඟ Budget එකට
ඇ0ළ: කරලා ෙත-«පෙලd ෙරහල තව^රට: සංව+ධනය
කර/න ඒ අවශ' ෙයජනා අපට ලැj ෙබනවා. මම ඒක
ඔබ0මාට පfව ඉAQප: කර/න.. ඒ ෙකෙර: ඔබ0මාෙ<
අවධානය ෙයvE කරව/න යලා ඉFලා )»නවා.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Douglas Devananda, please. You have ten
minutes.
[பி.ப. 3.39]

ග/ ඩ&ලස් ෙ1වාන6දා මහතා

(மாமி டள9 ேதவான#தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

ெகௗரவ தைலைமதா:= உ0 பின அவகேள, நறி!
இைறய தின ம6&'வ தி6&த ச4டQல ம%0
ேதசிய ம61'கA ஒC:=ப7&' அதிகாரசைப
ச4ட&திகீழான ஒC:=விதிகA ெதாடபிலான விவாத&தி$
கல1' ெகா#7 என' க6&'கைள< பதிH ெசவத%=
வா ! வழ:கியைம ெதாடபி$ (தR$ என' நறிைய&
ெதாிவி&' ெகாAகிேற. இ ெபாC' 8காதார,
ேபாசைண ம%0 8ேதச ம6&'வ அைம 8 ெதாடபி$ சில
க6&'கைள (ைவக வி6!கிேற.
(

)
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வட=, கிழ= மாகாண:களி$ தாதியக2கான
ப%றா=ைறயான' மிக ெந7:காலமாக நிகJ1' வ6கிற
நிைலயி$, இ1த ப%றா=ைறயிைன நிவ&தி ெசவத%=
ஏ'வாக, க$வி ெபா'& தராதர சாதாரண தர பாீ4ைசயி$
விOஞான பாட( (கியமா= எபதா$, க$வி ெபா'&
தராதர உய தர பாீ4ைசயி$ எ1த பாட:களி$
சி&தியைட1தி6 பி
அவகைள&
தாதியகளாக
உAவா:=வத%=, அேதேநர, ஆ# தாதியகைள
உAவா:= விகித&ைத அதிகாி பத%= ஒ6 விேஷட
ஏ%பா45ைன ேம%ெகாAள ேவ#7 எகிற விடய&ைத
நா பல (ைற இ1த சைபயிேல ெகௗரவ 8காதார
அைம ச அவகள' அவதான&தி%= ெகா#7
வ1'Aேள. அ1த வைகயி$ இ1த இ6 விடய:கைள<
(ென7 பத%= ெகௗரவ 8காதார அைம ச ராஜித
ேசனார&ன அவகA (வ1தி6 பதாக ஊடக:களி
Qலமாக& ெதாிய வ1தி6= நிைலயி$ (தR$ எம'
மகA சாபாக என' நறிைய அைம ச அவக2=
ெதாிவி&' ெகாAகிேற. அேதேநர அ#ைமயி$
ம61' வைககA சிலவ%றி விைல=ைற !க2
இடெப%0Aளன. இ1த விடய( வரேவ%க&தக
விடயமா=.
,

வட=, கிழ= மாகாண:களி$ 2015, 2016 ம%0
2017ஆ ஆ#7களி$ க$வி ெபா'& தராதர உய தர
பாீ4ைசயி$ எ1த பாட:களி$ சி&தியைட1தி6 பி
சப1த ப4டவகA தாதிய ேசைவ= உAவா:க பட
நடவ5ைக எ7க ப47Aளதாக& ெதாிய வ6கிற'.
கட1த 30 வ6ட கால <&த காரணமாக எம' ப=திகளி$
க$வி& தர பினைடவி%= உ4ப47Aள நிைலயி$,
இ&தைகயெதா6 ஏ%பா45ைன ேம%ெகாAகிறேபா',
ஏேத தைடகA வ6மாயி, =றி பாக தாதிய ேசைவயி
தர:கA =ைற< எறவாறான தைடகA வ6மாயி
இGவா0 விேஷட ஏ%பா45 Qலமாக இைண&'
ெகாAள ப7ேவா6= விேஷட பயி%சிகைள வழ:க (5<
என நா ந!கிேற.
,

,

அேதேநர வட= மாகாண 8காதார& ெதா#டகA
454 ேபாின' நியமன:கA ெதாடபி$ நா பல தடைவகA
ப$ேவ0 (ய%சிகைள ேம%ெகா#561ேத. இ1த
8காதார& ெதா#டக2= நியமன வழ:=வ' ெதாடபி$
ெகௗரவ அைம ச ராஜித ேசனார&ன அவகA அமதி
அளி&' அ1த ெசய%பா4ைட வட= மாகாண சைப=
ெகா7&'Aளதாக& ெதாிய வ6கிற'. இ6 பி, வட=
மாகாண&தி$ பல வ6ட காலமாக, மி=1த சிரம:க2=
ம&தியி$, எGவிதமான ெகா7 பனHகைள< ெபறாம$ 820
8காதார&
ெதா#டகA
த:க2கான
நிர1தர
நியமன:க2காக கா&தி6கிறன. இதைன ெகௗரவ
8காதார அைம ச அவகA அவதான&தி$ ெகா#7,
ஏைனய அைனவைர< நிர1தர பணி= உAளீகF5ய
வைகயி$ ஒ6 விேஷட ஏ%பா4ைட (ென7க ேவ#7
என ேக47 ெகாAகிேற. வட= மாகாண&ைத
ெபா0&தம45$ 8காதார&'ைறயான' மிகH பித:கிய
நிைலயிேலேய காண ப7கிற'. இ1த
8காதார&
ெதா#டகA ெதாடபாக =றி&த அைம பின பிரதம
அவகளிட( ஜனாதிபதி அவகளிட( பல தடைவகA
எ7&' Fறியி6கிறன. அ1தவைகயி$ எதிவ6 வரH
ெசலH& தி4ட&தி$ அ1த விடய&ைத உAளடகி
அவக2= நியமன:கA வழ:=வதாக
பிரதம
அவக2 ஜனாதிபதி அவக2 ெதாிவி&தி6கிறாகA.
ஆகேவ, ெகௗரவ அைம ச அவகA அைத
கவன&தி%ெகாAள ேவ#7.
,

வட= மாகாண சைபைய ெபா0&தம45$, 8காதார&
'ைறயான'
மிகH
பித:கிய
நிைலயிேலேய
காண ப7கிற' த%ேபா' எ1த வைகயி9 அ'
ெசயsக(Aளதாக இ$ைல. இ6 பைத அழி ப' அ$ல'
கிைட பைத
இ$லாம%ெசவ'தா
அதைடய
ேநாகமாக இ6கிற'. ெத$R பைள !%0ேநா
ம6&'வமைனைய
எ7&'ெகா#டா$,
அ'
ெவ=விைரவி$ Qட ப47 வி7ேமாெவற அ ச எம'
மகளிட&ேத த%ேபா' எC1'Aள'. ம6&'வகA
ப%றா=ைற ம%0 ேபாதிய வசதிகளிைம காரணமாகேவ
அ1த ம6&'வமைன= இ1த நிைல ஏ%ப47Aளதாக&
ெதாிய வ6கிற'. அ1த ம6&'வமைனயிைன ம&திய
8காதார
அைம சிகீJ
ெகா#7
வ6வத%=
நடவ5ைகெய7க (5<மானா$, அ' மிகH உக1த
ெசய%பாடாக இ6=.
.

கிளிெநா சி மாவ4ட
ெபா' ம6&'வமைனயி$
மக ேப%0 ம6&'வ நி!ண ம%0 ெப# ேநாயிய$ சிற !
ம6&'வ நி!ண இ$லாததா$ ெபா'மகA அ:=
ேபாரா4ட நட&'கிற நிைலைம அ#ைமயி$
உ6வாகியி6கிற'.
கிளிெநா சி
மாவ4ட
ம6&'வமைனயான', கிளிெநா சி ம%0 ($ைல&தீH
மாவ4ட&தி 2 இல4ச&தி%= அதிகமான மக2=
ம6&'வ பயகைள அளி&' வ6கிற நிைலயி$,
இடவசதிகA
ேபாதாம$
இய:=கிற'.
இ1த
ம6&'வமைனகான இர#டா க4ட க4டட பணிகA
இ'வைரயி$ ேம%ெகாAள படாத நிைல காண ப7கிற'.
இத காரணமாக அ:= ெபா' ம6&'வ, ச&திரசிகி ைச,
ெப# ேநாயிய$, உளநல, க# ம%0 ேதா$ சிகி ைச
பிாிH ேபாறவ%றிகான வி7தி வசதிகA இறிய நிைல
காண ப7கிற'. வட= மாகாண&ைத
ெபா0&
தவைரயி$, பித:கிய ப=திகளி9Aள ம6&'வமைனகA
அைன&'ேம மி=1த =ைறபா7க2டேனேய ெசய%ப47
வ6கிறன. நா ஏ%ெகனேவ Fறிய'ேபால, மகA
ெதாடபிேலா அ$ல' தா:கA மக2= ெகா7&த
வாக=0திகைள ெகா#7 ெப%ற மாகாண சைபயிேலா
சப1த ப4டவக2=
அகைற
இ6 பதாக&
ெதாியவி$ைல. ெகௗரவ அைம ச அவகA மனிதேநய
மிகவ! தமிJ மகAபா$ மிகH பாச(Aளவ! அ1த
வைகயி$, நீ:கA =றி&த விடய:கைள ெபா0 ேப%0
நடவ5ைக ேம%ெகாAள ேவ#7 எ0 ேக47
ெகாAகிேற.
ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

I have no power to appoint anybody to the provincial
hospitals. Volunteers have been appointed to all the
Central Government hospitals by now. After taking over
the Ministry in 2015, in two weeks' time, I appointed and
made everybody permanent. But, I have no power to
appoint anybody to the provincial hospitals.
ග/ ඩ&ලස් ෙ1වාන6දා මහතා

(மாமி டள9 ேதவான#தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

I can understand that. But, the problem is ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

It is the Chief Minister and the other people who had
created a cooperative society and brought in new people
rather than appointing those who have worked during the
difficult times.
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ග/ ඩ&ලස් ෙ1වාන6දා මහතා

(மாமி டள9 ேதவான#தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

Yes, I know. But, in one-and-a-half months' time, it
will come under the Governor. Then, we can take that
matter up at the Presidential Secretariat and I ask you to
do the needful.

ெபா'மகளி நலசா1த எ1த& 'ைறைய<
கவனிகாத வட= மாகாண சைப, 8காதார& 'ைறயிைன<
கவனிகாத நிைலயி$, வடகி$ 8காதார& ேதைவக2காக
அ$ல$ப7கிற மகளி நிைலைமகைள ப%றி யாாிட
ேபா ெசா$வெதற நிைல இ0 உ6வாகி<Aள'.
ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have two more minutes.
ග/ ඩ&ලස් ෙ1වාන6දා මහතා

(மாமி டள9 ேதவான#தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

யாJ மாவ4ட&ைத ெபா0&தவைரயி$, தீH ப=திகளி$
=றி பாக, ெந71தீH ம6&'வமைனயி$ ம6&'வ இ$லாத
=ைறயான' அ5க5 ெதாட1' நிலவி வ6கிற'.
இ ப$ேவ0 ேதைவகA
=ைறபா7கA மR1த
'ைறயாக
8காதார&'ைற வட= மாகாண&திேல
காண ப7வ' மிகH ேவதைன=ாிய விடயமாகேவ
ெதாடகிற' எபைதேய நா இ:= 845கா4ட
வி6!கிேற. இத%ெகா6 மா%0 ஏ%பா7 மிக அவசிய
என நிைனகிேற.
-

வட= மாகாண சைபயி உ&திேயாகDவ கால
(5வைடவத%= இ சில தின:கேள இ6கிறன
இ1த நிைலயி$ வட= மாகாண சைபயி அைம சகA
யாவெரற =ழ ப&தி$ வட= மாகாண சைபயி
ஆ4சியாளகA இ6கிறாகA ஆகேவ ெசய%றிற
ெகா#ட ஒ6 மாகாண சைப வடகி$ அைமகிறவைர
ெகௗரவ அைம ச ராஜித ேசனார&ன அவகA
8காதார&'ைற வள சி ெதாடபி$ அ:= ேதைவயான
வழிகா4ட$கைள< ஆேலாசைனகைள< வழ:கினா$
அ' எம' மக2= ேப6தவியாக இ6=ெமன நா
நிைனகிேற
.

,

.

,

,

.

யாJ. மாவ4ட&ைத ெபா0&தவைரயி$, ெந71தீH
பிரேதசமான' மிகH பினைடவி%= உ4ப4ட
பிரேதசமாகேவ காண ப7கிற'. கட1த கால:களி$
இ பிரேதச&திைன பல வழிகளி9 க45ெயC ! ேநாகி$
நா ப$ேவ0 பணிகைள (ென7&தி61தேபாதி9,
பினரான கால ப=தியி$ எமகான அரசிய$ பலமிைம
காரணமாகH, ேபா'மானளH அரசிய$ அதிகார:கA
ெவ0 வா சவடா$காரகA வச ெசறதா9, யாJ.
மாவ4ட&ைத
ேபாேற
இ ப=தி<
மி=1த
பினைடவி%= உ4படலாயி%0. அ1த வைகயி$,
ெந71தீH
ப=தியி$
ஏராளமான
பிர சிைனகA
தைலெய7&'Aளன இைறய தின விவாத&தி%= உ4ப4ட
அைம 8=ாியதான ஒ6 விடய&ைத இ:= நா (ைவக
வி6!கிேற.
.

ெந71தீவி$
k%0
கணகான
சிறாகA
ேபாசாகிைம காரணமாக மிகH பாதிக ப47
வ6கிறன. =றி பாக, ெந71தீவிேல ேதா4ட ெசைககA

ம%0 இைல கறி வைக உ%ப&திகA, தானிய வைக
உ%ப&திகA
ேபாறைவ
ேம%ெகாAள படாத
காரண&தினா$, இ&தைகய ெபா64கைள ெந71தீவி%=
ெவளியிR61ேத ெப%0ெகாAள ேவ#5ய நிைல உAள'.
எனி, அ:=Aள மகளி ெபா6ளாதார நிைல
காரணமாக அவகளா$ இவ%ைற அGவா0 ெப0வதி$
சிரம:கA காண ப7கிறன. தவிர, ப$ேவ0 சிரம:க2=
ம&தியி$ அ:= பி5க ப7கிற கட9ணHகA
உடன5யாகேவ ெவளி மாவ4ட:க2= ெகா#7
ெச$ல ப7கிறன. இ&தைகய நிைலயி$ இ:=Aள
சிறாகளி ேபாசாகிைமயான' ஒ6 பிர சிைனயாக
உ6ெவ7&'Aள'. எனேவ, இதைன அவதான&தி$ எ7&'
ெகௗரவ அைம ச ராஜித ேசனார&ன அவகA, தைர
ேபா=வர&' அ%ற வைகயி$, கடலா$ Iழ ப47Aள
தீவக ப=தி மகளி நல க6தி விேஷட ஏ%பாடாக
ச&'ணH
வைககைள
சிறாக2=
இலவசமாக
வழ:கF5ய ஒ6 நடவ5ைகயிைன ேம%ெகா#7 உதவ
ேவ#7 எனH ேக47 ெகாAகிேற.
நா ஏ%ெகனேவ ெசான'ேபால, வட= மாகாண
சைபயி ஆ4சி கால (5வைடவத%= இ ஒறைர
மாத:கேள இ6கிறன. அத பின, அ'
ஆ2ந6=கீJ வ1'வி7. ஆனப5யினா$, அ1த
பிர சிைனையகைள
சனாதிபதியிைடய
விேசட
ெசயலணியி
(
ெகா#7வ1',
விைரவி$
தீகலாெம0 நா
ந!கிேற எ0 Fறி
விைடெப0கிேற நறி.
.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබvෙහvම ස්0d.
µළඟට, ගG දයා)Q ජයෙස2කර ම/K0මා, ඔබ0මාට 1නා¹
15S ෙව/ කර ෙබනවා.
[අ.භා.3.50]

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මම 1ෙශ2ෂෙය/ම කථා
මට බලාෙපvෙරv:0 ව/ෙ/ ෛවද' (සංෙශධන) පන:
ෙක>.පත #බඳවd. ෙ. ස.බ/ධෙය/ කාරණා පයSම
අ ෙසºඛ', ෙපෂණ හා ෙ,ය ෛවද' අමාත'0මා සමඟ
සාක`ඡා කළා. එ ෙබන gශ්න පයS ගැන අෙ« ය. අදහස්
ණා. ගG වාfෙ,ව නානායSකාර මැ0මා:, මම: ඒ
ස.බ/ධව සංෙශධන පයP: ඉAQප: කරලා ෙබනවා.
ගG ඇම0ම*, ෙ. පන: ෙක>.පත #බඳව අපට ගැට¦වS
නැහැ. නE: ෙමතැන? ෛවද' වෘ:කය/ට අමතරව අ0G
ෛවද' වෘ:කය/ ස.බ/ධෙය/ gශ්නගත කාරණා
ගණනාවS ම0ෙවලා ෙබනවා. ෙ.ක තමd අ ම0 කරන
gධානම gශ්නය.
ෙම? gධාන gඥ«ය සංෙශධනය කරන හැම තැනක?ම,
gධාන gඥ«ෙc 8 වග/ය, 8 (අ) වග/ය සහ 8 (ආ) යන
වග/ ස.+ණෙය/ම අ:හැරලා ෙබනවා. මම ය/ෙ/
නැහැ, ඇම0මා ෙ.ක කළා යලා. නE: )ය. 1යකට
ෙ.කට ෙකvටස් Qංගවලා ෙබනවා, අ0G ෛවෙද' ෙස2වාවල
)»න අයට 1ශාල අගයS )^ වන 1යට. ෙ. bයාදාමය ගැන
ඔබ0මා සමඟ සාක`ඡා කළ ෙලාෙ මට ඔබ0මා වා, µට
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වඩා Ä¥F gප: මාලාවS සත තාන' Uමයට ස.පාදනය
කරන නව වැඩ #ෙවළS ඉතාම ඉSම*/ ෙගෙනනවා යලා.
මම ඒකට ස්0ව/ත ෙවනවා, ඔබ0මා ග/නා bයාමා+ග ගැන
අෙ« ෙලvP ෙගºරවයS ෙබනවා. හැබැd, ඒ වාෙ<ම ෙ.
bයාදාමය 0ළ අ0G ෛවද' වෘ:කය/ට ය. අසාධාරණයS
)^ ෙවනවා න. එය 1ශාල gශ්නයS ෙවනවා. ඒ *සා තමd මම
ෙ. ස.බ/ධව කථා කළ I0d යලා කFපනා කෙළ2.
1ෙශ2ෂෙය/ම පQරක ෛවද' ෙස2වය, අ0G ෛවද'
ෙස2වය, උපාධා ඖෂධෙ?/ සහ
ෙපෂණෙ?/ nutritionistsලා - ස.බ/ධෙය/ gශ්න ගණනාවS ෙබනවා.
ඔV/ට අසාධාරණයS ෙනvවන 1යට ෙ. සංෙශධනය කළා
න. ෙහvඳd යලා මම තනවා. ෙමvකSද, ෙහ20ව? අ
ද/නවා, ෙපෂණෙදය සඳහා ෙවනම උපායS ග/න අVG^
හතර හමාරS 1තර මහ/) ෙව/න ඕනෑ. නE: සාමාන'
ෛවද'වරෙයPට ඒ f^fකම ලබා ගැ¯මට මාස හයක ෙපv¹
course එකS කළාම ඇ. අද )^ෙවලා ෙබන ෙ, තමd,
ෛවද' සංගමෙc )»න සමහර gධා¯/ පවා ෙ. course එක
කරලා ඒ අය hospitalsවල ෙපෂණෙ?/ෙ< වැෙ[ පට/ ෙගන
jම. ෙ. 1යට අM/ෙ< වැඩ කර/න ය/ෙ/ ඇd?
ෛවද'වG, ෛවද'වG/ෙ< වැෙ[ කර/නට ඕනෑ. ඒෙගvFල/
ෛවද' වෘ:ෙc )»න ගම/ ෙපෂණෙ? f^fකම: හදාෙගන
ෙපෂණෙ?/ට ෙ. Sෙෂ2³ය 0ළ ඉ/න බැQ ත::වයS ඇ
කරනවා. මම ෙ. කාරණය ස.බ/ධෙය/ 1ශාල 1ෙරධයS
දSවනවා.
ෛවද' සංගමය සමඟ අපට )ම 1ෙරධයS නැහැ, ඔV/ට
අසාධාරණයS ),ධ ෙවනවා න. අ ඕනෑම ෙවලාවක ෙක#/
)ටග/න දාන.. GMOA එක: සමඟ අෙ« ගMෙදMව ඒ
ආකාරයට ෙ]රා ග:ත:, ඒ ෙහ20ව *සාම ඔV/ට
ඒකාකාරයS ඇ කර ග/නට ඉඩ ෙද/න: බැහැ. ඔV/ A/
Aගටම කර/ෙ/ තම/ෙ< වෘ:ය ආරSෂා ම සඳහා
අෙනP: වෘ:/ ස.+ණෙය/ම ෙකෙළසා දැµමd. අ
ෙ.කට 1G,ධd. ¯°ඥවG/ ෙලස අ : අෙ« Sෙෂ2³ය
ආරSෂා කර ගැ¯මට මහ/) ෙවනවා. හැබැd, එෙහමd යලා
ෙවන: Sෙෂ2³යක )»න QසSව අෙ« බලය පා1`Æ කරලා,
අෙ« වෘ:ය අdවා)ක. පා1`Æ කරලා 1නාශ කර/න
හදනවා න. ඒක සාධාරණ bයාව-යS ෙව/ෙ/ නැහැ. ඔබ0මා
gධාන gඥ«ය සංෙශධනය කරන 1ශාල bයාව-ය
ෙගෙන/න; ෛවද' ආඥාපනත සංෙශධනය ෙ. සමස්ත
bයාව-ය ෙ</න. හැබැd, මම ඔබ0මාෙග/ ෙගºරවෙය/
ඉFලනවා ඊට ක-/ අ0G ෛවද' ෙස2වාෙ )»න ක²»යට )^
වන අසාධාරණය ෙපv¹ වග/ පය/ ඉව: කරලා ෙද/න
යලා. ඒ අයට 1ශාල භයS ෙබනවා.
අද වයඹ 1ශ්ව1ද'ාලෙc ෙවනම course එකS ෙබනවා
ෙපෂණෙදය ස.බ/ධව. මම ඒ ස.බ/ධෙය/ ඔබ0මාට
ස්0ව/ත ෙවනවා. µට ක-/ ෙපෂණෙදය ස.බ/ධෙය/
)^ වැඩ #ෙවළS ෙk නැහැ. හැබැd, ඔබ0මා ආවාට
පfව ෙපෂණෙ? පාඨමාලාව සඳහා 500S බඳවා ගැ¯මට 1ශාල
gය:නයS දැGවා. දැ/ ඒක සා+ථක ෙවලා ෙබනවා.
හැබැd, දැ/ )^ ෙවලා ෙබන ෙ, තමd, ෙ. එ#යට එන
අය: ලංකාෙ ඉ/ෙ/ නැහැ, ඒ ෙගvFෙල ලංකාෙව/ ට
යනවා. ලංකාෙව/ ට Fලා ඒ ෙගvFෙල ප¹යS ග/නවා.
ලංකාවට ආÄවාම ඒ ෙගvFල/ෙ< ප¹ය G යF 35,000d.
වෘ:මය
ෛවද'වරයා
ෛවද'
වෘ:ය:
කර/
ෙපෂණෙදය: කරනවා. එෙහම කර/න බැහැ; ඒක ස.+ණ
වැරAd. ෙමvකද, ෙපෂණෙදය ය/ෙ/ කෑම jම ගැන, කෑම
ව²ෙටG හදන ඒවා )යFල ගැන ඔV/ට දැMමS ෙබ/න
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ඕනෑ. මම ටÄ ¤ඩා අමාත'වරයා 1යට
ද/නවා,
ෙපෂණෙදය ය/ෙ/ ෙවනම කාරණයS යලා. ඒ *සා
ෙ.ක ෛවද' වෘ:ය: එSක පටලවා ග/න එපාය යන
කාරණය මම 1ෙශ2ෂෙය/ යනවා.
ගG ඇම0ම*, ඔබ0මා ග/නා bයා මා+ගය ඉතාම
සා+ථක bයා මා+ගයS. නE:, ෛවද' සභාව වෘ:°ය සවල
ෙතතැ/නS බවට ප: කර/න හදන වැඩ #ෙවළට ඔබ0මා
අත ගහ/න ෙද/න එපා. ඔබ0මා ෙක#/ වැඩ කරන
ෙකෙනS. ඔබ0මා ෙ.වාට 1G,ධd. ඒ *සා අ : ඔබ0මාට
ෙ. ෙවMෙව/ ෙද/න Ä¥ව/ සහෙයගය ලබා ෙද/න..
ෛවද' වෘ:ය, ෛවද' වෘ:ය 1යට bයා:මක ෙව/න ඉඩ
ෙද/න. ෛවද' සභාවට වෘ:°ය සවලට එ/න ෙදන
අdවා)කම න. ඇ කර/න එපා. ෛවද' සභාව ය/ෙ/
ලංකාෙ )ය¦ම ෛවද'වG/ ය. ) 1යකට *යාමනය
කරන UමෙදයS ඇ කරන ස්ථානයS. නE:, අද වෘ:°ය
ස ෙමය 0ළට Qංගලා ෙ. ආයතනය 1ශාල අ+දයS බවට
ප: ෙව/ ෙබනවා. ඒ *සා දැ/ව: ෙ. ෙවMෙව/ *වැÀA
UමෙදයS සකස් කර/න යලා අ
ඔබ0මාෙග/
ෙගºරවෙය/ ඉFලනවා. තාන'ෙc ෙබනවා වාෙ< අlම
තර/ ¯ඥවG/ට: ෙමයට එ/න ෙද/න; අෙනS අයට:
කැමැ 1යකට එ/න ෙද/න. සාමාන' මහ ජනතාවෙග/
*ෙයජනය වන තැනS බවට ෙ. ආයතනය ප: ෙව/න ඕනෑ.
ෛවද' සභාව )ම ෛවද' *යාමනයS කර/න බැQ තැනට
දැ/ අද ප: ෙවලා ෙබනවා. ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය ෙවMෙව/
ඔබ0මා 1ශාල වැඩ ෙකvටසS කර ෙබන බව මම ය/න
කැමැd. ඒ 1තරS ෙනvෙවd, පfය ආkl ගණනාවM:
ෙසºඛ' Sෙෂ2³යට )^ කළ ෙස2වාව ගැන මම ස්0ව/ත වනවා.
ලංකාෙ ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය ගැන ෙබන 1ශ්වස¯ය:වය
ගැන බැ¦වාම, පVF ෙසºඛ' ෙස2වා *ලධාQ/ෙ< ඉඳලා,
ෛවද'වG/ෙ< ඉඳලා, ෙසºඛ' ෙස2වෙc )»න අෙනP:
)ය¦ෙදනාෙ< කැපaම:, ආklවල කැපaම:, ඔබ0ම/ලාෙ<
කැපaම: ෙම? මම ෙගºරවෙය/ මතS කර/න කැමැd. ෙ.
0ළ තමd රටට, අපට අද ෙගºරවයS ඇ ෙවලා ෙබ/ෙ/.
අද ෛවද'වරෙයS 1යට ප:ෙවලා ආවාට පfව, අVG^
පහS, හයS, හතS, අටS, දහයS, ෙදvළහS යාම ඔÅ ගැන
*යාමනයS කර/න )ම වැඩ #ෙවළS ලංකාෙ නැහැ. ඒ,
ෛවද'වරයා ෙමvනවාද කර/ෙ/, ඔÅ අ¦: journals බලනවාද,
ඔÅෙ< දැMම යාව:කා_න කර ග/නවාද, ෙ. ස.බ/ධෙය/
ෙබන bයාදාමය ෙමvකSද? ෙ. ගැන )ම bයාදාමයS
ලංකාෙ නැහැ. ඒ *සා තමd ෙ. Sෙෂ2³ය 0ළ
ෛවද'වG/ෙ< දැMම #බඳ *යාමනය ඇ කරන වැඩ
#ෙවළS
අ*වා+යෙය/ම ලංකාෙ ඇ ෙව/න ඕනෑ
ව/ෙ/. එෙහම ඇ ෙව/ෙ/ නැව ෙ. bයාදාමය ඉස්සරහට
ෙගන ය/න බැහැ.
2015 ෙවන ෙකvට මැෙFQයා වසංගතෙය/ ෙ]G රටS
බවට ප: ෙව/න අපට Ä¥ව/ Vණා; 2016 සර.පව-/
ෙ]G රටS බවට ප: Vණා; 2017 ෆdෙFQයාව-/ ෙ]G
රටS බවට ප: Vණා. 2018, ෙ. ව+ෂෙc GෙබFලාව-/
ගැළV - Rubella free country - රටS බවට ප: Vණා. ඒ *සා
තමd අද ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc 1ශාල ෙගºරවයS ලංකාව
ෙවMෙව/ ඇ ෙවලා ෙබ/ෙ/.
ෙමය තව^රට: ශSම: කර/න න., ෙ. bයාදාමය
0#/ හැම Sෙෂ2³යකටම ය. ෙගºරවයS ඇ කර/න ඕනෑ.
ෛවද'වG වාෙ<ම අෙනP: අය: ෙ. Sෙෂ2³ෙc ව»නා
bයාදාමයS ),ධ කරන අය 1යට හ¬නා ග/න ඕනෑය යලා
මම 1ෙශ2ෂෙය/ මතS කර/නට කැමැd.
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පා+-ෙ./0ව

[ගG දයා)Q ජයෙස2කර මහතා]

ෙ. ෙස2වාෙ 11ධ Sෙෂ2³වල )»න අයට ෛවද' සංගමය
0ළ gශ්න ෙබනවා. අද ෙහද ෙස2වය සඳහා ට රටවල 1ශාල
ඉF_මS ෙබනවා. ෙහද ෙස2වෙc අය ය/ෙ/ degree එක
ෙද/න යලාd. Degree එක ග/න අවස්ථාව ^/නාම ඒ අයට
ලංකාෙ? තම/ෙ< Sෙෂ2³ය 0ළ ඉහළට ය/න අවස්ථාව
ෙබනවා. ෙහද ෙස2වෙc අයට උපායS ග/න අdවා)කමS
ෙබනවා. ඒක කාටව: නව:ව/න බැහැ. ෙ.ක Ä^ම gශ්නයS!
ඒ ය/ෙ/, රජෙc ෛවද' *ලධාQ/ෙ< සංගමෙ< - GMOA
එෙS - ෙබන gශ්නය: එSක අද ෙහද ෙස2වෙc අයට degree
එක ග/න ෙද/ෙ/ නැ *සා 1ශාල අ+දයS ඇ ෙවලා
ෙබනවා.
අද ට රටව-/ - කටා+ ආ? හැම රට/ම - ඉFලනවා,
''අපට Ä¥ව/ තර. ෙහද ෙස2වෙc අය එව/න. අපට 1ශාල
ප¹යකට ඒ ෙගvFෙල ග/න Ä¥ව/'' යලා. මා කටා+වලට
ය අවස්ථාෙ මට වා, ෙහද ෙස2වය සඳහා ¹නා+ 800ක,
1,000ක 1තර ප¹යS ෙද/න ඔV/ට Ä¥ව/ යලා. ඒක 1ශාල
EදලS. ඒක ලංකාවට 1ශාල ආදායමS උපය/න Ä¥ව/
UමෙදයS බවට ප: ෙවනවා. අෙ« skilled labour හැ»යටd ඒ
අය යව/ෙ/. නE:, ඔV/ට degree එක ග/න ෙද/ෙ/
නැහැ. ඔබ0මා ඒ ස.බ/ධව දැ¹ °/^වS ග¯1 යලා මම
තනවා. ඔබ0මාට එම ශSය ෙබනවා. පා+-ෙ./0ෙ
)»න අප )ය¦ෙදනා ෙ. ෙවMෙව/ ඔබ0මාට අපට හැ උපQම
සහෙයගය ලබා ෙද/න දාන. යන කාරණය ෙ. ෙවලාෙ
මම ය/න කැමැd.
අද gාථක ෛවද' ෙස2වෙc: ය. ය. gශ්න ගණනාවS
ඇ ෙවලා ෙබනවා. අ
ෙපv¹ කාලෙc,
පVෙF
ෛවද'වරෙයS - family doctor ෙකෙනS- අපට »යා.
පVෙF ෛවද'වරයා තමd අෙ« උණට, ෙහ.´Qස්සාවට, එෙහම
නැ:න. ඊට වඩා ෙලvP ෙරගයකට ෙදන ෙබෙහතS *+ෙ,ශ
කර/ෙ/. එදා අපට පැනෙඩF ෙහ ඇස්è/ ෙදක, 0නS,
එෙහම: නැ:න. ෙපv¹ ෙබෙහතS පැ!යP: එSක ෙදනවා,
ඒක ´වාම වැෙ[ ඉවරd.
අද ෙමvකSද ෙවලා ෙබ/ෙ/? අද gාථක ෛවද' ෙස2වය
ෙකvd තර. කඩා වැ»ලාද යනවා න., ලංකාෙ 
"පVෙF ෛවද'වරයා" යන සංකFපය දැ/ අෙප/
ස.+ණෙය/ ඈ: ෙවලා ෙබ/ෙ/. දැ/ ෙවන ෙමvකSව:
ෙනvෙවd කර/ෙ/? දවස් ෙදකS උණ ණා න., පVෙF
ෛවද'වරයාෙග/ ෙබෙහ: අරෙගන බැ¦වා, හQ ෙc නැ:න.
specialist ළඟට යනවා. දැ/ specialist ළඟට Fලා තමd
උණට: ෙබෙහ: -යා ග/ෙ/. Specialist ළඟට යාම ගණන
Yයද? අද 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරයP channel කර/නම G යF
2,000S ෙහ 2,500S පමණ යනවා. ඒ ෛවද'වරයා ෙබෙහ:
ෙදනවා. අෙ« අයට: ඕනෑ ඒකd. ෙබෙහ: ෙප ෙතvගයS
ෙබv/න ^/ෙනv: තමd අෙ« අය ත/ෙ/, "ෛවද'වරයා
ෙහvඳට බැ¦වා, ෙහvඳ ෙකෙනS, ෙගvඩS ෙබෙහ: ෙබv/න
^/නා" යා. හැබැd, අෙ« primary care එක, නැ:න. අෙ«
gාථක bයා #ෙවත ණා න. ෙමෙහම ෙව/ෙ/ නැහැ. ඒ
ස.බ/ධෙය/ ය.) bයාමා+ගයS ග/න යලා මම
ඔබ0මාෙග/ ෙගºරවෙය/ ඉFලනවා. එංගල/තය වාෙ<
රටවල පVෙF ෛවද'වරයාෙ< *+ෙ,ශයS නැව 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරයP ළඟට ය/න බැහැ. හැබැd, අපට ෙමvකSද ෙවලා
ෙබ/ෙ/? අපට එෙහම )ම gශ්නයS නැහැ. අපට 0ණාම
අ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරයා ළඟට / ෙබෙහ: ග/නවා. ඒක
ෙහvඳd. gශ්නය ෙබ/ෙ/ ඒක ෙනvෙවd. 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරයා ළඟට ය/න ක-/ අපට ෙ. ෙරගය fව කර
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ග/න Ä¥ව/. නE:, ලංකාෙ ජනතාව ÄG^ ෙවලා ඉ/ෙ/
ෙකvෙහvමද? කහටගස්A-ය වැ* ග.වල )»න ^«ප:, අංසක
*හා: ෙපv¹ උණS, ෙහ.´Qස්සාවS හැ^ණ: ෙක#/ම
consultant ෙකෙනS ළඟට Fලා ෙබෙහ: ග/නවා. ඇ:ත
වශෙය/ම අද 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ට: සාමාන' ෙරÒ/
බල/න ),ධ ෙවලා ෙබනවා. PGණෑගල hospital එෙS
ෙරÒ/ වැ¹ ඇd යලා ඔබ0මා ෙහvයා බල/න. ගෙ.
hospital එෙක/ ෙබෙහ: ග/න ඉ/න *හා PGණෑගල
hospital එකට යනවා. ඇd, ෛවද'වG ඔSෙකම එතැන Qලා
ඉ/න *සා. 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරයාට ෙවන වැඩS නැහැ.
එ0මාෙ< 1ෙශ2ෂඥ ෙස2වය පැ:ත/ යලා සාමාන' ෙරයාට
ෙබෙහ: කර/න තමd එ0මාට දැ/ ),ධ ෙවලා ෙබ/ෙ/.
පVෙF ෛවද'වරයාෙ< *+ෙ,ශය/ ෙතvරව 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරයP ළඟට ය/න ෙබන අdවා)කම නැ කරන
වැඩ #ෙවළS රට ඇ0ෙළ2 හැ^ෙ නැ:න. ඉAQෙc? ෙමය
1ශාල gශ්නයS බවට ප:වනවා, ගG ඇම0ම*.
සමහG දැ/ ෙසºඛ' Sෙෂ2³යට බ!/ෙ/ ෙකvෙහvමද?
රජෙc ෙරහෙF ඇඳක ෙරÒ/ හතරෙදෙනS ඉ/නවා යලා
බ!නවා. ඒ 1යට එක ඇඳක ෙරÒ/ හතරෙදෙනS ඉ/න
ඕනෑ නැහැ. සමහර ෙවලාවට ෙගදර ඉ/න ඕනෑ අය තමd
ෙරහල ඇ0ෙළ2 ඉ/ෙ/. ඒ ඇd? *f/ෙ< මාන)ක:වය
දැ/ ෙවනස් ෙවලා ෙබනවා. ගෙ. hospital එෙක/ ග/න
ෙබන ෙබෙහ: »ක ෙවMවට, අර ෙහvඳ ෙරහFවලට Fලා
එතැන හතරෙදෙනP )»න ඇඳක Vණ: »ෙයv: අ ට ෙහvඳd
යා තමd ඔV/ කFපනා කර/ෙ/. ෙ. ස.බ/ධෙය/
ය.) වැඩ
#ෙවළS හද/න යා ඔබ0මාෙග/ මා
ෙගºරවෙය/ ඉFලා )»නවා.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තව f¥ කල/ අ family physician යන concept එක
ඉAQප: කරනවා. අ ඒකට 10,000S -යා පAංÆ කරනවා.
ජනගහනෙය/ 10,000කට ෛවද'වරයP ෙහ ෙදෙදෙනP
gෙ,ශ අMව ෙව/ කරලා එතැන )ට අ එම වැඩ #ෙවළ
bයා:මක කරනවා.

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක ෙහvඳd, ගG ඇම0ම*. නැ:න. අද ෙ.ක 1ශාල
අ+දයS බවට ප: a ෙබනවා.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම/K0ම*, ඔබ0මාට තව 1නා¹ ෙදකක කාලයS
ෙබනවා.

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මට තව 1නා¹ YපයS
ෙද/න.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම/K0ම*, වැ¹Äර ෙවලාව ගතෙවලා ෙබන *සා
1නා¹ ෙදෙක/ අවස/ කර/න.
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ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Presiding Member)

ෙහvඳd. දැ/ තව: 1නා¹යS ගතෙවනවා.
අ*S කGණ තමd, ෙබ ෙනvවන ෙරග. ගG ඇම0ම*,
ෙබ වන ෙරග අ දැ/ සෑෙහන ^රට පාලනය කර ෙබනවා.
හැබැd, අද ෙබ ෙනvවන ෙරගවල ත::වය ෙමvකSද? අද අෙ«
ග.වල ව: වන ජනතාවට ෙබන 1ශාලම ෙසºඛ' gශ්න
ෙමvනවාද? දණ ස් ආබාධ, උPෙF ආබාධ, වාත ෙරග, හ/A
ෙරග හා ස.බ/ධ සායනවල? අද දණ සS දම/න G යF
100,000S ෙහ G යF 85,000S පමණ ග/නවා. අද සාමාන'
අංසක *හාට ෙවන ෙලඩS නැහැ. ඔV/ට heart gශ්න
ෙමvP: නැහැ; සර.ප වාෙ< ෙවන ෙරගයS හැෙද/ෙ/:
නැහැ; මැෙFQයාව හැෙද/ෙන: නැහැ; ෙවන ෙමvකSව:
නැහැ. දැ/ අෙ« ආI අෙ«Sෂාව අVG^ 79d. හැබැd දැ/
ෙබvෙහ අයට ෙබන 1ශාලම gශ්නයS තමd, ෙ. හ/Aප:
Gදාව. අද ෙබvෙහ අයට ස/ බ,ධ මS කර/න, එෙහම
නැ:න. උPF ඇටයS දම/න )^ ෙවලා ෙබනවා. එවැ*
ශල'ක+ම )^ කරන ස්ථානවල අද ෙරÒ/ 1ශාල වශෙය/
Qලා ඉ/නවා. ඒකd, 1ෙශ2ෂෙය/ ෙ. ගැන බල/න යලා
මම ඔබ0මාට ෙ. ෙබ ෙනvවන ෙරග ස.බ/ධව ඇ
bයාදාමය අ වහාම ෙගව: කර/න ඕනෑ. මම එෙහම ය/න
ෙහ20ව ෙ.කd. ෙබ ෙනvවන ෙරග ස.බ/ධෙය/ ග:ෙතv:,
දැ/ හA) අන0Gව-/ පාෙරAම මැෙරන සංඛ'ාව දවසකට 6S
පමණ වනවා. ඊළඟට )යA1 හා* කර ගැ¯. අVG,දකට
සාමාන'ෙය/ 1,500:, 2,000: අතර සංඛ'ාවS වා+තා වනවා.
අVG,දකට 2,000S 1තර පාෙරA මැෙරනවා. ෙ. ෙදෙක/
පමණS දවසකට 12ෙදනP පමණ ලංකාෙ මැෙරනවා. )යA1
හා* කර ගැ¯. ස.බ/ධව ග:ෙතv:, මාන)ක ආතය වැ*
කාරණා අවම කර ග/න Ä¥ව/ Vෙණv:, අ ට ශSම:
ෙසºඛ' ෙස2වයS හදා ග/න Ä¥ව/ ෙවd යා මා 1ශ්වාස
කරනවා. එම *සා ඒ ස.බ/ධෙයM: මම ඔබ0මාෙග/
ඉF_මS කර/න කැමැd. ෙබ ෙනvවන ෙරග
ස.බ/ධෙයM: අ 1ශාල වැඩ ෙකvටසS කළා.
ගG අමාත'0ම*, ෙබ ෙනvවන ෙරග ගැන කටI0 ම
ස.බ/ධෙයM: මම ඔබ0මාෙග/ ඉF_මS කර/න කැමd.
වයසට යාම ෙබvෙහ අයට හ/Aප: Gදාව -හ/A
ස.බ/ධෙය/ වන ආබාධ- ඇ වනවා. ඒ ස.බ/ධෙය/
ෙබන ෙබෙහ: ව+ග හා ශල'ක+ම #බඳව අවධානය ෙයvE
ෙකvට, ලබන අVG,ෙ, ඔබ0මා bයා:මක කරන වැඩ #ෙවළ
0#/ ඒ අයට ය. අM·හයS, ශSයS ලබා ෙද/න යන
ඉF_ම මම කරනවා. නැ:න. ෙමය 1ශාල අ+දයS බවට ප:
ෙවනවා. හැබැd, අ "ෙඩංh", "ෙඩංh" යලා කෑ ගැÅවාට,
ෙඩංh ෙරගෙය/ ය ය/ෙ/ ෙබvෙහvම ෙපv¹ සංඛ'ාවS.
පාෙරA මැෙරන *f/ සංඛ'ාවd, )යA1 හා*කර ග/නා
*f/ සංඛ'ාවd ග:තාම, ඒ අයෙගM: 2,000S, 3,000S
පමණ ෙ]රා ග/න - ඒවාට ෙහ20 වන කාරණා සඳහා #ය.
ෙයvද/න -Ä¥ව/ න. ෙහvඳd.
වයඹ පළාත -මම *ෙයජනය කරන PGණෑගල Aස්CSකයෙවMෙවM: මම ඔබ0මාෙග/ ෙ. ඉF_ම කර/න කැමd.
අෙ« ෙසºඛ' ෛවද' *ලධාQ/ට cabs 20S පමණ අවශ' ෙවලා
ෙබනවා. ෙමvකද, ෙසºඛ' *ලධාQ කා+යාල 30S පමණ
ෙබනවා. නE: අවශ'තාවට cabs නැහැ. මම වයඹ පළාෙ:
මහ ඇමවරයා ෙලස කටI0 කළ කාලෙc ඔබ0මා මට ෙගvඩS
උද කළා. ඒ වාෙ<ම අපට ambulance 20S 1තර අවශ' වනවා.
ඒ සඳහා: කටI0 කර/න යා ඉFලා )»/, මෙ< කථාව
අවස/ කරනවා.

µළඟට, ගG (ෛවද') fද+Ö¯ gනා/^ÄFෙF ම/K0ය.
ඔබ0යට 1නා¹ 10ක කාලයS ෙබනවා. [බාධා මS]

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම/K0ය*, මදS *හඬ ෙව/න. ගG ෙසºඛ',
ෙපෂණ හා ෙ,ය ෛවද' *ෙයජ' අමාත'0මා පැහැAමS කරනවා.

ග/ ෆpසාP කා මහතා (ෙස0ඛ:, ෙපIෂණ හා ෙ1 ය
ෛවද: ෙයIජ: අමාත:.මා)

(மாமி ைபஸா- காசி - ;காதார, ேபாசைண
ம01 ;ேதச ம2(வ பிரதி அைம*ச)
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

ගG දයා)Q ජයෙස2කර ම/K0ම*, ඔබ0මා දැ/ bone
grafts ගැන වා. ඇ:ත වශෙය/ම ඒ ෙරÒ/ට consultant
හරහා MSD එෙක/ ඒවා ඉFල/න Ä¥ව/. ඉF¦ෙවv: අ
ඉස් Qතාලයට *ක. ෙදනවා. ඒක කරග/න Ä¥ව/. [බාධා
මS]

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබvෙහvම ස්0d, ගG *ෙයජ' අමාත'0ම*.
ගG (ෛවද') fද+Ö¯ gනා/^ÄFෙF ම/K0ය*, දැ/
ඔබ0යෙ< කථාව ආර.භ කර/න.
[අ.භා. 4.07]

ග/ (ෛවද:) zද 'නා6wPෙP මහE`ය
(மாமி
(ைவ(திய
பனா#ேள)

கலாநிதி)(தி2மதி)

;தஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, අපට ඉතාම වැදග: වන, අද
ඉAQප: කර ෙබන ෛවද' (සංෙශධන) පන: ෙක>.පත
#බඳව කථා කර/න අවස්ථාව ලබා?ම #බඳව E-/ම
ඔබ0මාට ස්0ව/ත වනවා.
1ෙශ2ෂෙය/ම 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ -යා පAංÆ ම
සඳහා ෙවනම ෙFඛනයS හ¬/වා ?ම සඳහා අවශ' කරන
f^fක. හා ඒ සඳහා අදාළ 1 1ධාන සැලැස්aෙ.
සංෙශධනයS අද ඉAQප: ෙවලා ෙබනවා. ඒක ඉතාම
අත'වශ'd යා මම තනවා. ෙමෙතS කF ෛවද' සභාෙ
තමd අදාළ f^fක. ලැ ෛවද'වG, MBBS ෛවද'වG සහ
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG -යා පAංÆ Vෙk. නE:, AI රටවල න.
ෙ. අය ෙවනම -යා පAංÆ aමS )^ Vණා. 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG
-යා පAංÆ මට ෙවනම ෛවද' ෙFඛනයS හ¬/වා ?ම ගැන
ව:ම/ ෙසºඛ' ඇම0මාට අ ස්0ව/ත වනවා; ඒ ගැන අ
ස0> වනවා. ෙ. 0#/ ෛවද' ෙස2වාෙ hණා:මකභාවය
ආරSෂා කරග/න හැයාව ලැෙබනවා. f^fක. නැ අය
1ෙශ2ෂඥ ෛවද' ෙස2වෙc ෙය?ම, චැනF ෙස2වෙc ෙය?ම අවම
කර ග/න: ෙමම/ හැයාව ලැෙබනවා. ඒ *සා ෙ. 0#/
ෙරÒ/ෙ< අdවා)ක. ආරSෂා මට: ය.තාS ^රට
හැවන බව මම 1ශ්වාස කරනවා. ඒ අතරම ෙ.කට තව:
සංෙශධනයS එක0 කර ෙබනවා. ඒක තමd, ෛවද' සභාවට
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පා+-ෙ./0ව

[ගG (ෛවද') fද+Ö¯ gනා/^ÄFෙF මහ:ය]

අෙ+කව 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG සහ 1ෙශ2ෂඥ ද/ත
ෛවද'වරෙයS ප: ම සඳහා
ෙයජනාව. සමස්තයS
හැ»යට ෛවද' ආඥාපනතම පනත සංෙශධනය Vණා න.
ෙහvඳd යා මම තනවා.
අද අ දනවා, ෙබvෙහ AI රටවල න. ෙරයාෙ<
ෙරගය කළමනාකරණය කර/ෙ/ ෛවද' මkඩලයS 1)/
බව. එය multi-disciplinary approach එකS. සමහර 1ට
සංY+ණ ෙරÒ ත::වයS ෙබන ෙකvට එක 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරෙයS ෙනvෙවd, ෛවද'වG ගණනාවS එකට වා¹
ෙවලා එම ෙරයාෙ< කළමනාකරණය ගැන කථා කරනවා. මම
තන 1යට එම Uමෙදය: ලංකාවට හ¬/වා ෙදනවා න.
ෙහvඳd. ඒක තවම අ¦:. ලංකාවට: එවැ* ෛවද' මkඩලයS
හ¬/වා ?, අදාළ Sෙෂ2³වල 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG ප ෙදෙනS
එක0 ෙවලා °/^ ග/නවා න., hණා:මක ෙස2වාවS අපට ලබා
ෙද/න Ä¥ව/ යාd මට ෙත/ෙ/.
ෙ. 1ෙශ2ෂඥ ෛවද' ෙFඛනය හ¬/වා ෙදනෙකvට තව
gශ්නයS ම0 ෙවනවා. 1ෙදස් රටව-/ ලංකාවට ඇ1:
ශල'ක+ම කරන ෛවද'වG ඉ/නවා. ඔV/ -යා පAංÆ ම
#බඳව: ය.) 1යක පැහැA- මS ෙබනවා න.
ෙහvඳd. ෙමvකද, සමහර අය ලංකාවට ඇ1Fලා, ශල'ක+ම
කරලා ෙරයාෙ< වගYම ෙවන: අංශවලට භාර?ලා ආපf
යනවා. එතෙකvට අපට ෙරයාෙ< වගYම ලබා?ෙ.? ෙමම -යා
පAංÆය ඉතාම වැදග: ෙවනවා. ෙ. #බඳ පැහැA- ත::වයS
ෙමම සංෙශධන 0ළ හ¬/වා ? නැහැ. ගG ඇම0මා ඒ #බඳ
අවධානය ෙයvE කර අවශ' කටI0 කරd යා මම තනවා.
අද ෙම0ම/ලා ෙනvෙයS 1f. ගැන 11ධ කථා යනවා.
)ංග«G 1fම ගැන යනවා; "එ²කා" 1fම ගැන යනවා.
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ට ලංකාවට ඇ1: gකාර ලබා?මට ෙ.
1f. හරහා හැයාව ලැෙබන බව පැවෙසනවා. එම *සා ෙ.
කටI0 1ම: ම 0#/ අෙ« ෙරÒ/ෙ< ආරSෂාව සහක
කර/න Ä¥ව/ ෙවd යා මම 1ශ්වාස කරනවා.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, අද අෙ« ෙසºඛ' ෙස2වාව
ෙහvÛ/ පව:වාෙගන යාම සඳහා 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG, සාමාන'
ෛවද'වG වාෙ<ම අ0G ෛවද' ෙස2වාෙ 11ධ තලවල )»න
*ලධාQ/ 1ශාල QසP: සහෙයගය ලබාෙදනවා. එම *සා
ඔV/ට: continuous professional development එකකට
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා න. ඉතා ෙහvඳd යාd මම ත/ෙ/.
ෙමvකද, අද පVF ෙසºඛ' ෙස2වා *ලධාQ*යS හැ»යට ප: V
*ලධාQ*යකට අ¶Sෂණ පVF ෙසºඛ' ෙස2වා *ලධාQ*යS
හැ»යට තමd 1äාම ග/න ෙව/ෙ/. නE: ඔV/ට: තම/ෙ<
අධ'ාපන කටI0 ඉAQයට කරෙගන / 11ධ ¹«ෙලමා
පාඨමාලා හදාරා, හැ න. උපාය ලබාෙගන ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc
ඉහළ තන0Gවලට යාෙ. UමෙදයS හ¬/වා ෙදනවා න. එය
ෙසºඛ' Sෙෂ2³ෙc AIවට 1ශාල »වහලS ෙවනවා ඇතැd
යා මම 1ශ්වාස කරනවා.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, අද ජාක ඖෂධ *යාමන
අකාQය පනත යටෙ: *ෙයග හ¬/වා ?ම: )^ කරනවා.
ඖෂධ ල පාලනය ම සඳහා ව:ම/ ෙසºඛ' ඇම0මා
යවර ෙගන jම ස.බ/ධෙය/ ඇ:තටම අ ස/ෙතෂ
ෙවනවා. අද වන 1ට ඖෂධ පQෙභජනය වැ¹ ෙවලා ෙබනවා
යා එ0මා වා. හැබැd, ඖෂධ ල පාලනය කරන ගම/
ඖෂධවල hණා:මකභාවය රඳවා ගැ¯ම: ඉතා වැදග: ෙවනවා.
ඖෂධ පQෙභජනය වැ¹ a ෙබ/ෙ/ එක ෙබෙහ: ෙප:තS
jලා ෙරÒ ත::වය පහව ෙනvයෑම *සා ෙබෙහ: ෙප ෙදක,
0න ෙබvන *සාද යන සැකය ම0 ෙවනවා. එම *සා ඖෂධවල

hණා:මකභාවය ආරSෂා කර ගැ¯මට කටI0 කර/නය යා
අ ගG ෙසºඛ' ඇම0මාෙග/ ඉFලා )»නවා. අ අසFවැ)
රටව-/ තමd ඖෂධ ව+ග ආනයනය කර/ෙ/. ඉ/Aයාව,
බං<ලාෙ,ශය, පාස්තානය වැ* රටව-/. පfය කාලෙc
ඖෂධ ව+ග #බඳ 1ශාල අ+ද  බව අ දැSකා.
දP gෙ,ශෙc ඉ/ෆ්¦ව/සා ෙරගය පැG ෙවලාෙ
"Ipratropium" යන සා/}ණෙc  "Klebsiella" යන
බැS¿Qයාව ආසාදනය aම *සා දGව/ ය ය බව අ
ද/නවා. ඉ/ෆ්¦ව/සා ෙරගය වැල¬ දGව/ට gකාර ම
*සා ඒ දGෙව ඉSමනට ය යා. එම *සා ඖෂධවල
hණා:මකභාවය ආරSෂා ම ඉතා වැදග: වන බව මම මතS
කර/න ඕනෑ. ඒ වාෙ<ම Cloxacillin Sodiumවල
hණා:මකභාවෙc gශ්න *සා ඒවා ඉව: කළ බව Äව: ප:වල
පළ a ණා. ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQෙc -යා පAංÆ
ආයතනව-/ ඖෂධ ෙග/වනෙකvට hණා:මකභාවය #බඳ
වගYම ඉතා වැදග: බව අ මතS කර/න ඕනෑ.
අද වන 1ට වයස්ගත ෙරÒ/ ෙගvඩS )»නවා. ෙ. රෙ²
ජනගහනෙය/ )යයට 14S, අVG^ 60ට වැ¹ අය. ඒ වයස්ගත
ජනගහනෙc ෙලvPම අවශ'තාව තමd ඇෙස2 fද ඉව: කර කාච
බ,ධ කර ගැ¯ම. »/ කාච ෙගෙන/න එපා යා හැෙමටම
රජය ම/ කාච ලබා ?මට යවර ෙගන jම ගැන අ ස0>
ෙවනවා. ෙ. *සා අද ෙරහFවල ෙලvP තදබදයS ඇ a
ෙබනවා. අවශ'තාව කාච 500S වන තැනට ලැෙබ/ෙ/ කාච
200d. අ ෙ. #බඳ ගG ඇම0මාෙ< අවධානය ෙයvE
කරනවා. ඉස්සර සමහර අ.මලා, තා:තලා දානප°/ ළඟට
/ කාච ඉFලාෙගන ෙරහFවලට ඇ1: ශල'ක+ම කර
ග:තා. එම *සා ෙලvP තදබදයS ෙk නැහැ. හැබැd, අද
වන 1ට ෙරහFවල කාච ඟයS සහ ෙලvP තදබදයS ෙබන
බව අ දනවා.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ *සා ෙනvෙවd. එදා වා+ ක අS කාච ඉF¦ම 89,000d.
අද ලSෂ 0නS 1තර ෙවනවා. එම *සා තමd තදබදය
ෙබ/ෙ/. ඔSෙකvම ෙරÒ/ ඇ1: ශල'ක+ම කර ග/නවා.
මම ඒ ෛවද'වG/ෙග/ ඉF_මS කර ෙබනවා, "සවස
4.00/ පfව ෙස2වය කර/න. මම ඒ සඳහා ෙගa. කරනවා."
යා. ඒ අය තවම ඒකට එකඟ නැහැ.

ග/ (ෛවද:) zද 'නා6wPෙP මහE`ය
(மாமி
(ைவ(திய
பனா#ேள)

கலாநிதி)(தி2மதி)

;தஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගG ඇම0ම*, ලSෂ 0ෙ/ කාච ග/න ඇ:ෙ: ධනප
ප/ෙc අය. නE: »/ අරෙගන දම/න G යF 6,500ට
කාච ණා.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එදා ධනප ප/ය ^/න කාචය ෙමvකSද? G යF 4,000,
G යF 5,000 කාච ^/ෙ/. මම: අරෙගන ^/නා ෙ/. අද
එෙහම ෙනvෙවd. අද ඇෙමQකාෙව/ තමd ෙග/ව/ෙ/. මම
සමාග.වල න. ය/ෙ/ නැහැ.

ග/ (ෛවද:) zද 'නා6wPෙP මහE`ය

(ைவ(திய
(மாமி
பனா#ேள)

கலாநிதி)(தி2மதி)

;தஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ඔබ0මා ඒ ගැන ෙසvයා බල/නෙක. අද ෙරහFවල
තදබදයS ෙබනවා. ෙරÒ/ waiting list එෙS )»නවා.
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ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තදබදය ෙබ/ෙ/ ඒකd. අද ඉF¦ම වැ¹ a ෙබනවා.

ග/ (ෛවද:) zද 'නා6wPෙP මහE`ය
(மாமி
(ைவ(திய
பனா#ேள)

கலாநிதி)(தி2மதி)

;தஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

අද අS කාච iමාසත gමාණයS ලැෙබන *සා surgery
කර ග/න බැGව: )»නවා.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම/K0ය*, ඔබ0යට තව 1නා¹ ෙදකක කාලයS
ෙබනවා

ග/ (ෛවද:) zද 'නා6wPෙP මහE`ය
(மாமி
(ைவ(திய
பனா#ேள)

கலாநிதி)(தி2மதி)
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හතරSව: ෙසºඛ' 1ෂයය උග/ව/න කාලය ෙව/ කර ?ම
සඳහා ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කර/න යා ඉFලා )»න
ගම/, ෙරහF හදලා ෙරÒ/ට gකාර කරනවා වාෙ<ම, ෙබ
ෙනvවන ෙරග ඇ0¥ අෙනP: ෙරග වළSවා ගැ¯ම, අවදාන.
ත::වය/ වළSවා ගැ¯ම ෙවMෙව/ මහජන ෙසºඛ' අංශය
සඳහා වැ¹Äර gපාදන ෙව/ ම අවශ' බව මතS කර/ මා
*හඬ ෙවනවා. ෙබvෙහvම ස්0d.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

µළඟට, ගG ච/Aම ගමෙ< ම/K0මා. ඔබ0මාට 1නා¹ 6ක
කාලයS ෙව/ කර ෙබනවා.
[අ.භා. 4.17]

ග/ ච6jම ගමෙ& මහතා

(மாமி ச#திம கமேக)
;தஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මහජන ෙසºඛ' #බඳව මම
අද 1ෙශ2ෂෙය/ සඳහ/ කර/න ඕනෑ. මට ක-/ කථා කරÄ
අෙ« ගG ම/K0ම/ලා ෙ. රෙ² ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය ලබා ෙබන
gගය -මැෙFQයාව ම+දනය ම, සර.ප ෙරගය ම+දනය
ම, ෙප-ෙය ෙරගය ම+දනය ම.- ගැන වා. හැබැd,
අද මහජන ෙසºඛ' ෙවMෙව/ ෙව/ කර/ෙ/ ෙසºඛ'
අමාත'ාංශයට ෙව/ කරන Eද-/ )යයට 5S වාෙ< gමාණයS.
එම *සා අද ෙබ ෙනvවන ෙරග 1ශාල ගැට¦වS බවට ප: a
ෙබනවා. අද වන 1ට ෙ. රෙ² ජනගහනෙය/ )යයට 7S
Aයවැ¹යා ෙරගෙය/ ෙපෙළනවා. අෙ« රෙ² ජනගහනෙය/
)යයට 7S Aයවැ¹යා ෙරගෙය/ ෙපෙළනෙකvට, Aයවැ¹යා
ෙරÒ/ 87,895S ඉ/නෙකvට එd/ ෛවද' gකාර ග/ෙ/
)යයට 21S වාෙ< gමාණයS පමණd. ඒ වාෙ<ම අෙ« රෙ²
ජනගහනෙය/ )යයට 26S අ Gර 8ඩනෙය/ ෙපෙළනවා. ඒ
වාෙ<ම කා/තාව/ 100S ග:ෙතv: එd/ 34ෙදෙනS
තරබාGක/ ෙපෙළනවා.
Q අයෙග/ )යයට 25S
තරබාGක/ ෙපෙළනවා. ඒ වාෙ<ම ෙකvෙලස්²ෙරvF gශතය
වැ¹ ÅඟෙදෙනS )»නවා.
ෙරග වැළැSaම සඳහා *වැරA ෙසºඛ' ÅGÄG^ gව+ධනය
කර/න, අවදාන. ත::ව හ¬නා ග/න, ෙරÒ/ව කFයා
හ¬නා ග/න අවශ' කටI0 කර/න මහජන ෙසºඛ' අංශයට
වැය කරන Eදල ඉතාම අl බව අ මතS කර/න ඕනෑ. ඊළඟට,
ව:ම/ රජෙc අධ'ාපනය 0ළ අද පාසFවල 10,11 ප/වලට
ෙසºඛ' 1ෂයය අ*වා+ය කර නැහැ. අවශ' න. පමණS ඉෙගන
ග/න Ä¥ව/. ඒක කනගා>වට කාරණාවS. ෙ. *සා අ
අනාගතය ගැන ෙබvෙහvම භය ෙවනවා. ෙමvකද, පාසF
අධ'ාපනය හරහා තමd දGව/ -ක වශෙය/ ¯ෙරÒ
1තයS ගත කර/න අවශ' කරන *වැරA, යහප: ෙසºඛ'
ÅGÄG^ ඇ කර ග/ෙ/. හැබැd, අද 10, 11 ප/වලට
ෙසºඛ' 1ෂයය උග/ව/න සයට periods ෙදකd ෙබ/ෙ/.
එdM: එකS ශාQක bයාකාරක.වලට ෙව/ කර ෙබනවා.
Period එකS 1තරd ෙසºඛ' අධ'ාපනය ෙවMෙව/ ෙව/
ෙව/ෙ/. ගG ෙසºඛ' ඇම0ම*, ෙ. #බඳව ඔබ0මාෙ<
අවධානය ෙයvE කර/න. එෙහම ෙනvVෙණv:, ලංකාෙ මානව
ස.පත අනාගතෙc ෙරÒ QසS බවට ප: ෙ1. ඔV/ෙ<
කා+යSෂමතාව ´/^වට බe1, රෙ² ඵලදාßතාව ෙලvP
අවදානමකට ලS ෙ1. ඒ *සා පාසF අධ'ාපනය 0ළ ෙසºඛ'
1ෂයය අ*වා+ය 1ෂයS කර අlම ගාෙ/ සයකට periods

(The Hon. Chandima Gamage)

ෙබvෙහvම ස්0d, ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*. ෙසºඛ'
Sෙෂ2³ෙc උ/නය ෙවMෙව/ අද Aන ඉAQප: කරM ලැ
ෛවද' (සංෙශධන) පන: ෙක>.පත සඳහා මාෙ< සහෙයගය
පළ කරනවා. සමස්තයS 1යට ග:තාම අද රෙ² ෙසºඛ'
Sෙෂ2³ෙc AIවS ),ධ ෙව/ පවනවා. අද ෙරහFවලට
අවශ' කරන ෙගvඩනැ-, උපකරණ, කා+ය මkඩල පහfක.
ලබා ?ලා ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම අවශ' කරන ෙබෙහ: }ව'වල
ල ගණ/ අl ෙව/ පවනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ අMරාධÄර
Aස්CSකය ගැනd මා අද වැ¹Äර කථා කර/න බලාෙපvෙරv:0
ව/ෙ/. මා ගG ෙසºඛ' ඇම0මාට ස්0ව/ත ෙවනවා, මා
*ෙයජනය කරන අMරාධÄර Aස්CSකෙc කැ´ෙගvFලෑව,
කහටගස්A-ය, කැරාව යන gෙ,ශවල ෙරහF -ක ෙරහF
බවට ප: මට අවශ' කටI0 සැලැස්aම ෙවMෙව/. ඒ
වාෙ<ම අMරාධÄර මහ ෙරහලට හA) අන0G ඒකකයS
ලබා?ම ඇ0¥ව 1ශාල වැඩ ෙකvටසS අMරාධÄර Aස්CSකය
ෙවMෙව/ )^ ම ෙවMෙව/ එ0මාට මෙ< කෘතඥතාව Äද
කරනවා.
අද අෙ« රෙ² 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ෙ< ෙලvP ඟයS
ෙබනවා. අද ෙරහFවල 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ )»ය:
ෙබvෙහ ෙවලාවට ^ෂ්කර පළා:වලට ය/න එ0ම/ලා
අකැමැ:තS පළ කරනවා. පfය දවස්වල: දළ වශෙය/
164ක Äර«පාl ණා. මට මතක 1යට ෙරහFවලට ෙයvE
කර/න 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ »ෙc 120S පමණ. Äර«පාl
164S ෙබන බවට website එක හරහා දැ/a. පළ කළාම
ෙබvෙහ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ තම/ට කැමැ, පහfක.
සත ෙරහFවලට ය/න වැ¹ නැÔGතාවS දැS වා. ඒ *සා
ඉAQෙc? 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ ඉ/න gමාණයට, ^ෂ්කර
පළා:වලට gEඛතාව ෙද/ Äර«පාl ෙරහF gමාණය
website එක හරහා g),ධ කළා න. අ*වා+යෙය/ම ඒ සෑම
^ෂ්කර ෙරහලකටම එක 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වරයPට ය/න
ෙවනවා. ඒ *සා ඒ Uමෙදය ඉAQෙc? bයා:මක ෙ1 යා මා
1ශ්වාස කරනවා.
ඊළඟට, අMරාධÄර Aස්CSකෙc පද1ය ෙරහෙF scanning
ය/³යS ස.බ/ධෙය/ ෙලvP gශ්නයS ෙබනවා, ගG
ඇම0ම*. අVG^ එකහමාරක )ට ෙ. ත::වය ෙබනවා.
මම ඇÅවා, "ෙ.ක ෙසºඛ' ඇම0මාට දැ/ ෙ නැ:ෙ:
ඇd?" යා. ඒ ෙරහFවල ෛවද'වG/ එ0මාෙග/
බලාෙපvෙරv:0 ව/ෙ/ ඊට වඩා ෙලvP ෙ,වF. "Scanning
ය/³ය පළා: සභාෙව/ ග/න Ä¥ව/. ෙසºඛ'
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[ගG ච/Aම ගමෙ< මහතා]

ඇම0මාෙග/ ඒක ග/න එක පාld. එ0මාෙග/ ඊට වඩා
ෙලvP ෙදයS ග/න ඕනෑ." යාd ඒ අය 1ශ්වාස කර/ෙ/. ඒ
*සා ෙ. scanning ය/³ෙc gශ්නය මා ගG ෙසºඛ'
ඇම0මාෙ< අවධානයට ෙයvE කර/න කැමැd. අද පද1ය
ෙරහල අද වැi යන ත::වයකට EÅණ පාලා ෙබනවා.
1ෙශ2ෂෙය/ Eල, CPණාමලය, ව*යාව, අMරාධÄරය
යන Aස්CSකවල මාd.වල ඉ/න ජනතාව වැ¹Äරම
පQහරණය කර/න ÄG^ ෙවලා ෙබ/ෙ/ පද1ය ෙරහලd. ඒ
*සා ෙ. ෙරහලට 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/, අවශ' කා+ය
මkඩල ලබා ?ලා පහfක. වැ¹ AI කෙළv: දවසකට
ෙරÒ/ දාහS 1තර ෙයvE කර ග/න හැයාව ෙබනවා.
එෙහම නැ Vෙණv: අද වන 1ට ෙබන scanning ය/³ය
#බඳ gශ්නය: සමඟ ගැ]බර මාතාව/ට අර මා ක-/ යÄ
Aස්CSකවල මාd.වල ඉඳලා අMරාධÄරය දSවා ය/න )^
ෙවලා ෙබනවා. ඒ *සා පද1ය ෙරහල හැ න. මධ'ම
ආklෙ ෙරහලS වශෙය/ gකාශයට ප: කර වැ¹AI
කර/න ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කර/න යා මා ඉF_මS
කරනවා.
අMරාධÄර ෙරහෙF ෙස2වය කළ ස්නාI #බඳ 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරයා මෑතක? ෙ«රාෙද*ය 1ශ්ව1ද'ාල Ýෙc? සරස1
මැරය/ෙ< gහාරයකට ලS Vණා. අ ඒ )^aම ෙහළා දනවා.
බරපතළ 0වාල ලැ ඒ ෛවද'වරයා ෙරහFගත කළා. හැබැd,
අMරාධÄර ජනතාව ෙ. ස.බ/ධෙය/ 1ශාල මැ)1FලS
නඟනවා. ෙමvකද, ඒ ෛවද'වරයා ෙහvඳ ෛවද'වරෙයP
වශෙය/ තමd න. දරලා ෙබ/ෙ/. හැබැd, හැම දාම
තම/ෙ< ඉF_., අවශ'තා ෙවMෙව/ ආklවට ත+ජනය
කරන රජෙc ෛවද' *ලධාQ/ෙ< සංගමය 1ශ්ව1ද'ාල )f/
ෛවද'වරයාට පහර ?ම ගැන වචනයSව: කථා කර/ෙ/
නැහැ. ඒ කාරණය ස.බ/ධෙය/ කථා කර/ෙ/ නැ:ෙ: ඇd
යලා මම ඔV/ෙග/ අහ/න කැමැd. අද ෙ. රජෙc ෛවද'
*ලධාQ/ෙ< සංගමෙc bයාකාරක. )^ ෙව/ෙ/ එS
පා+ශ්වයS සඳහා පමණd.
එදා ඉඳලා අෙ« රෙ² ජනතාව ෛවද'වG/ට ෙද1ය/ ෙස2
සැලPවා. නE: අද වනෙකvට ජනතාව 0ළ ෛවද'වG/
ෙකෙර එSතරා 1යක ෛවරයS ඇ ෙවලා ෙබනවා.
ෙමvකද, ඒ කාලෙc ෛවද'වරෙයP අ/ ෙරÒ/ මැGණා
යලා ඔV/ට gහාර එFල මට ජනතාව ෙපළÔෙk නැහැ.
අද ෙ. රජෙc ෛවද' *ලධාQ/ෙ< සංගමය 11ධ වැÀA
මතවලට ෛවද'වG/ව නැÔG කරලා ෙබනවා; එෙම/ම
1ශ්ව1ද'ාලවල වාෙ<ම පාසFවල hGවG/ දSවාම වැÀA
මතය/ට නැÔG කරලා ෙබනවා. strike කරලා, ජනතාවට ලබා
? ඇ 8ඩනය 0#/ අද ජනතාව 0ළ ෙ. රජෙc ෛවද'
*ලධාQ/ෙ< සංගමය ස.බ/ධෙය/ ෛවරයS ෙගvඩ නැලා
ෙබනවා. ඒ *සා ෙ. කාරණය ස.බ/ධෙය/ ෙ. උද1යෙ<
අවධානය ෙයvE ෙවd යලා අ 1ශ්වාස කරනවා. තම/ෙ<
සංගමෙc ෙහට දවස ෙගvඩ නඟා ග/න බැQ උද1ය රෙ² ෙවන:
වෘ:°/ -ෙස2වය/- ස.බ/ධෙය/ උපෙදස් ෙද/න උ:සාහ
ෙ. ෙ:Gම ෙමvකSද යලා මම රජෙc ෛවද'
*ලධාQ/ෙ< සංගමෙය/ අහ/න කැමැd.
එෙම/ම අමතක කර/න බැQ ),යS මම ෙ. අවස්ථාෙ?
ය/න කැමැd. ඉහාසෙc අසා+ථකම උ,ෙඝෂණය
ෙපෙ+දා ණා. ෙ. උ,ෙඝෂණය පට/ ග/න ඉස්ෙසFලා මහා
aර:වෙය/ 1ශාල මාධ' ස/ද+ශනයS පැවැ: වා. හැබැd, ෙ.
උ,ෙඝෂණෙc අරEණ Vෙk ආklව පලවා හැරලා, ම/ද
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රාජපSෂ මහ:තයා අගමැ කරලා, ෙගවFවලට යෑමd. එෙහම
යÄ උද1ය එදා É 7.00, 8.00 වනෙකvට ෙගවFවලට යා. හැම
දාම තම/ව අ/දලා, ෙබvG යලා, ෙගvනාට අ/දන ෙ.
පා+ශ්වය/ කරන ෙබvGව ෙ:G. අරෙගන තමd ඔV/ එදා ෙ.
උ,ෙඝෂණෙය/ ඉව: ෙවලා ෙc. ආබාත රණ1Gව/ෙ<
සංගමෙc තGණෙයS කළ gකාශයS අ මාධ' හරහා දැSකා.
එදා ඡ/ද ලSෂ 58S ග:ත ම/ද රාජපSෂ මහ:තයාට පfය
මැවරණෙc? ලැෙk ඡ/ද ලSෂ 49d. ෙ. වාෙ< කටI0
කෙළv: ඉAQෙc? ෙ. ඡ/ද gමාණය ලSෂ 30කට 1තර අl
ෙවනවා යන එක gකාශ කර/ මම *හඬ වනවා. ස්0d.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබ0මාට ස්0d, ගG ම/K0මා.
ඊළඟට ගG වාfෙ,ව නානායSකාර මැ0මා, ඔබ0මාට
1නා¹ 11S ෙබනවා.

[අ.භා. 4.26]

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මට අවස්ථාව ලබා ?ම ගැන
ඔබ0මාට ස්0d.
අද ඉAQප: කරන ෛවද' (සංෙශධන) පන: ෙක>.පත
1ෙශ2ෂෙය/ ය. ය. අරE ඇව ඉAQප: කරන පන:
ෙක>.පතS. 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ හා අෙනP: ෛවද'වG/
ඔV/ෙ< f^fක. අMව -යා පAංÆ කර ෙFඛනගත ෙකvට, ඒ
අMව ඔV/ *ශ්Æතව හ¬නාගැ¯මට හැ aෙ. ත::වය ඇ
කරන බවට, ඔV/ අ*වා+ය ෙලස -යා පAංÆ 1ය I0 බවට වන
gපාදන: ෙමම/ ෙගන එනවා. ඊට අමතරව, අ+ථ *¾පණ,
gපාදන YපයSම ෙබනවා.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ෛවද' සභාවට සාමා6කය/
ප: ම ස.බ/ධෙය/ gශ්නයS ෙබනවා. "ෛවද' සභාවට
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ 0/ෙදනP:, 1ෙශ2ෂඥ ද/ත
ෛවද'වG/ එSෙකනP: ඇ0ළ: කළ I0ය" යන ෙකvටම
අෙ« පැ:ෙත/ ඉF_මS ෙබනවා, "එS උපාධාQ
ඖෂධෙAෙයP, එS උපාධාQ පQරක ෛවද' වෘ:කෙයP,
එS උපාධාQ අ0G ෛවද' වෘ:කෙයP එයට ඇ0ළ: කළ
I0ය" යා. අ ෙ. ගැන ඇම0මා සමඟ කතා කළා.
ඇම0මා වා, "ෙ. )යFල/ම *ෙයජනය වන 1ෙc
ෛවද' සභාවS අනාගතෙc ඇ මට Vවමනා සංෙශධන
ෙගන එනවා" යා. එය එෙස2 වනවා න. ෙහvඳd. මම අද
බලාෙපvෙරv:0 වනවා, ය. ය. සංෙශධන ඉAQප: කර/න. ඒ
සංෙශධනවල සඳහ/ ව/ෙ/: ඒවාd. ගG අමාත'0ම*,
ඉAQප: කරන එම සංෙශධන ඔබ0මා බලාෙපvෙරv:0 වන,
වඩා: ^ර Aග යන සංෙශධනය ෙගන එ/නට AQ ගැ/aමS
ෙවා යා මා gා+ථනා කරනවා. ඒ අතර තව: අදහසS
ෙබනවා, 'ජනමාධ'ෙAයP: ෙ. සභාවට ඇ0ළ: 1ය I0ය'
යා. ඒ වාෙ<ම, 'මහ ජනයා අතQ/ ෙතරා ග: Ä,ගලයP:
ෙමම ෛවද' සභාවට ඇ0ළ: 1ය I0ය' යන අදහස:
ෙබනවා.
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අෙ« ඖෂධෙA/, පQරක ෛවද' ෙස2වෙc වෘ:කය/,
අ0G ෛවද' ෙස2වෙc වෘ:කය/ ඉතා Vවමනාෙව/ ඉFලා
)»නවා, අද ෙමම පන: ෙක>.පත ම/ )^ කරන සංෙශධන
gධාන gඥ«ෙc VIII, VIII (අ), VIII (අඅ) යන ෙකvටස්වලට
අදාළ ෙනvවන බව සඳහ/ 1ය I0ය යා. ෙමම ෙක>.පත 0ළ
එෙස2 -aමට -ෙFඛනගත මට- ෙනvහැ වනවා න., ගG
ඇම0මා එ0මාෙ<
#0G කතාෙ? ඒ ස.බ/ධෙය/
gකාශයS කෙළv:, ඔV/ට සෑeමට ප: ව/නට එය: ෙහ20වS
ෙ1. මම නැවත: එය ය/න.. gධාන gඥ«යට කරන ෙ.
සංෙශධන gධාන gඥ«ෙc ෙබන VIII, VIII (අ), VIII (අඅ)
යන ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන සංෙශධන බවට සහකයS
ලැෙ]1 යා ඒ අය බලාෙපvෙරv:0 ෙවනවා.
ලාසනා¾ඪ
ගG
ම/K0ම*, මා
1ෙශ2ෂෙය/
ෙපෂණෙA/ ෙවMෙව/ වචනයS ව I0d. මෙ<
ෙFක.වරයා ය. අමාGවS සැ? ෙර බවට ප: Vණා. ඊට පfව
ඔÅ ඉතාම ෙහvඳ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ අතරට යා. එෙස2 /
ඔÅ 1)/ අවශ' gකාර )යFල ගM ලැවා. ඒ gකාර ග/නා
අතර0ර එS ෛවද'වරෙයS වා, "ෙකකට: ඔබ /
ෙපෂණෙAෙයP හ.බ ෙව/න" යා. ඔÅ /
ෙපෂණෙAෙයP හE Vණා. ගත I0 ආහාර #බඳව ඒ
ෙපෂණෙAයා ඔÅට ^/නා උපෙ,ශනය/ අMව ඔÅ කටI0
ම *සා ඔÅෙ< ෙරගය ය. ^රකට -E¥ම*/ම යා මම
ය/ෙ/ නැහැ.- යහප: අතකට හැෙර/න පට/ ග:තා. ඒ බව
ෛවද'වරයාට: දැM. ^/නා. ෛවද'වරයා: ස0> Vණා.
ෙපෂණෙA/ට ඉ> කර/න 1ෙශ2ෂ කා+යයS ෙබනවා. ඔÅ
Medical Nutritionist ෙකෙනS ෙනvෙවd. ඔÅ *ක.ම
Nutritionist ෙකෙනS.
ෙපෂණෙAයාෙ< ඒ ෙස2වය ෙකv`චර උදවS Vණාද මෙ<
ෙFක.වරයාට? එය ඉතාම බරපතළ ෙරගයS. මම ඒ ගැන
1ස්තර ය/න ය/ෙ/ නැහැ. ඒ ෙරගය යහප: අතට ප: aමට
ෙපෂණෙAයා ෙහ20 aම *සා අපට ෙලvP සැනiමS ඇ Vණ
බව මම ෙ. ෙවලාෙ ය/න ඕනෑ. ෙපෂණෙ? උපාධාQ/,
ඒ වාෙ<ම අෙනP: අ0G ෛවද', පQරක ෛවද' යන
ෛවද' ෙස2වාවට අදාළ සහ අවශ' ෙ. )ය¦ම ෙකvටස් එක0
Vණාම තමd, ෛවද' ෙස2වයS හැෙද/ෙ/. ෛවද' ෙස2වෙc
11ධ හා 1ෙශ2ෂ අංශවල කා+ය භාර ඉ> කරන ෙ. කVGව:
අd/ කරලා, නැ:න. ෙදවැ* තැනට දමා ෙ.ක කර/න බැහැ.
ෙහද ෙස2වයද ඇ0ළ:ව ෙසºඛ' ෙස2වෙc ඔSෙකම උපාධාQ
ම²ටමට ගැ¯මට ඇම0මා කරෙගන ය/නා
උ:සාහය,
'gශංස¯යd' යලා අ යනවා.
ෙ. ඇම0මා, අෙ« ඉතාම:ම තදබල ෙ,ශපාලන
1G,ධවාAයා. ඒ *සා, එ0මාට 1G,ධව ෙ,ශපාලන වශෙය/
එFල කළ හැ Iම පහරවF එFල කර/නට මා පfබට
ෙව/ෙ/ නැහැ. නE:, ඔÅ ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය ෙවMෙව/ කරන
ෙමෙහවර අගය ෙනvකර මට ඉ/න: බැහැ. මම ඒ බව
ය/ෙ/, ඇ:තටම ෙලvP ස0ට/. ෙමvකද, අෙ« රෙ² මහා
අ)Qම: බව ÀÌ ෙk gධාන P¦M 0නS මතd. ඒ තමd
*දහස් ෙසºඛ'ය, *දහස් අධ'ාපනය හා fභසාධනය. ෙ.වාට
ෙහ20 Vෙk වාමාංÖක ව'ාපාරය:, වෘ:°ය ස ව'ාපාරය:.
ෙමම ව'ාපාරවල මැAහ: a. 0ළ gසංස්කරණ ඇ aම 0#/
ෙ. රෙ² ෙ. හැම ෙදයSම AIවකට යා. මට ^කS
ෙබ/ෙ/, ඔබ0මා ෙසºඛ' ෙස2වයට ඉ> කරන ෙස2වය අද ඒ
ආකාරෙය/ම *දහස් අධ'ාපන ෙස2වයට ඉ> ෙනvවන *සාd.
දැ/ බල/න, ඕනෑම ^«ප: *ෙහPට ඕනෑම 1යක
ව'ායS ඇ Vෙණv: ය/න තැනS ෙබනවා; ෙරහලS
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ෙබනවා. රජෙc ෙරහFවල, ෙහvඳම පSෂණ ),ධ ෙවනවා;
gකාර ලැෙබනවා; ෙද/න Ä¥ව/ ඉහළම ස:කාර ලැෙබනවා.
නE:, අධ'ාපනෙc එෙහම ෙනvෙවd. f^fකම ඉහ#/ම ලැ
අයට: EදF නැ:න. උපායකට ය/නට බැහැ. ඒකd ඇ:ත
ත::වය. බාර උපායකට ය/න: බැහැ. 1වෘත
1ශ්ව1ද'ාලයට ය: එතැන: Aනපතා ගාස්0 වැ¹ කරනවා.
ෙමවැ* ත::වයS 0ළ අධ'ාපනෙc නැහැ, එදා අ ෙගනාÄ ඒ
උGමය. ගG ඇම0ම*, ෙසºඛ'ෙc උGමය ඔබ0මා ඉAQයට
ෙගන යනවා. ඒ ගැන තමd මෙ< gශංසාව. නE:, අධ'ාපනෙc
"f^fක. ලබන දGව/ට සF- -EදF- නැ:න. උපාය කරා
ය/නට බැහැ" යන මහ කGමSකාර අපරාධය ෙ. රෙ² ),ධ
ෙව/න ඉඩ ^/ෙනv:, ෙ. රෙ² ෙනvනවන අරගළයS ඇ
වනවා. ෙමvකද ෙ. රට ÄG^ ෙවලා ෙබ/ෙ/, *දහස්
අධ'ාපනෙc ෙබ/නා
උGමය ඇ0ව ඉෙගන ග/න. එය
ක«පා^ කර/නට, එය ෙවනස් කර/නට, එය 1කෘ කර/නට,
එය 1ල.බනය කර/නට ග/නා 11ධ යවර *සා අද A/
Aගට යන 1ශාල අරගළයS ඇ ෙවලා ෙබනවා. අෙ« ෙසºඛ'
ඇම0මා: *දහස් අධ'ාපනය ෙවMෙව/ ෙගන ය අරගළෙc
ටÄ ෙකෙනS. ඒ ලබාග: උGමය Àක ග/න, අද: *දහස්
අධ'ාපන අරගළය ඉAQයට යනවා. ඒ *සා අ එක ෙදයd ස්Íර
කර/න ඕනෑ. ඒ ෙමයd. ඕනෑම ෙරෙයPට ය/න ෙරහලS
ෙබනවා වාෙ<, ෙරගයකට gකාරයS ලැෙබනවා වාෙ<,
හැයාව ෙබනවා න., ඕනෑම දGෙවPට ඔV/ෙ< f^fක.
අMව උපායS ෙහ ඊට: ඉහළ පශ්චා: උපායකට ය/න
අවස්ථාව ෙබන රටS බවට ප: කර, ලංකාව ලබා ග: ඒ
අ)Qම: Y+ය අ Àක ග/න ඕනෑ යන එකd ෙ. ෙවලාෙ
මම 1ෙශ2ෂෙය/ මතS කර/ෙ/. ෙමෙස2 යන ගම/ම මම
කැමැd තව: කG එකS, ෙදකS ඔබ0මාෙ< අවධානයට
ෙයvE කරව/න.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම/K0මා, ඔබ0මාට 1නා¹ ෙදකක කාලයS පමණd
ඉQව ෙබ/ෙ/.

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ස්0d, ලාසනා¾ඪ ගG ම/Kම*.
ගG ඇම0ම*, ෛවද'වG/ෙ< අdය ආරSෂා aම ගැන
ඔබ0මා වා. ඒ වාෙ<ම ෛවද' ෙස2වය ආරSෂා කර/න ඕනෑ
යලා: ඔබ0මා වා. ෙ. ෙදෙS පරස්පරයS නැහැ.
ෛවද'වG/ෙ< අdය:, ෛවද' ෙස2වයට අd )ය¦
ෙදනාෙ<ම අdය: ආරSෂා ම 0ළ තමd ෛවද' ෙස2වය
ආරSෂා ෙව/ෙ/ යා මා තනවා.ඒ වාෙ<ම ඔබ0මා ෙගන
එන අ¦: ෛවද' (සංෙශධන) පන: ෙක>.පෙ: ඔබ0මා
යන ලද ඒ කGණ ඇ0ළ: ෙවන ආකාරයට කටI0 ෙවන
අතර, අෙ« ඖෂධ ව+ගවල ල අl ම *සා ලැ වා)ය
ඔබ0මා ෙප/වා ^/නා. ඒ වාෙ<ම 1G,ධ V ඖෂධ සමාග.
දැ/ අGවට ගැළ ලා ඉ/නවා. ෙමvකද, දැ/ එදාට වඩා ඒ
ෙගvFල/ෙ< ෙවෙළඳාම වැ¹d. ඇd ඒ? ඖෂධවල ල අl
Vණා. ල අl ෙවනෙකvට ලාභය අl ෙවd යලා ඔV/ 0වා.
නE: ල අl Vණාට පfව ෙවෙළඳාම වැ¹ Vණා. ෙවෙළඳාම
වැ¹aම *සා ඔV/ෙ< ආදායම වැ¹ Vණාය යලා මම තනවා.
ඒ *සා ෙ. ව'ාපාQකd/ එSක ගMෙදM ෙ.? ජාවාර.කාර
මාන)ක:වෙය/ Aලා ෙවෙළඳාමක සාධාරණ ලාභය අය කර
ග/නා පදනමකට අMව කටI0 මට අපට ඔV/ න.මවා
ග/න Ä¥ව/ න., මම තන 1යට ඔV/ට: ෙ.ෙක/
gෙයජනයS ලබා ?ලා, අපට: gෙයජනයS ලබා ග/න
Ä¥ව/.
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පා+-ෙ./0ව

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ම/K0ම*, ඔබ0මාට ලබා ? ෙබන කාලය අවසානd.

ගG ම/K0ය, කථා කර/න.

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

ග/ (ෛවද:) .තා !ෙXමා6න මහE`ය
(மாமி (ைவ

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මම කථාව අවසාන කර/න..
ගG ඇම0ම*, ඔබ0මා ෙ. ඖෂධ gප:ය 0#/ ෙ]රාග:
EදF gමාණය අෙ« රෙ² ෙසºඛ' ෙස2වය AI කර පව:වා
ෙගන යෑමට, දළ ෙ,ය *ෂ්පාAතෙc ඊට Vවමනා කරන
gශතය/ අෙ« ෙසºඛ' 1යද. වැ¹ කර ලබා ග/න ඕනෑය
යා මතS කර/ මා *හඬ ෙවනවා.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබvෙහvම ස්0d. µළඟට, ගG (ෛවද') 0)තා 1ෙNමා/න
මැ*ය. ගG ම/K0ය*, ඔබ0යට 1නා¹ හයක කාලයS
ෙව/ කර ෙබනවා.

[අ.භා. 4.35]

ග/ (ෛවද:) .තා !ෙXමා6න මහE`ය
(மாமி (ைவ

திய கலாநிதி)(திமதி) தா விேஜமான)

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

ෙබvෙහvම ස්0d, ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*. ෙ.
අවස්ථාෙ? අෙ« ගG ෙසºඛ' අමාත'0මාෙ< 1ෂය යටෙ:
1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ සහ අෙනS ෛවද'වG/ ෙFඛනගත
ම ස.බ/ධව වාෙ<ම ඖෂධ *යාමන අකාQය #බඳව
කථා මට අවස්ථාවS ලබා ?ම #බඳව මා gථමෙය/ම
ඔබ0මාට ස්0ව/ත ෙවනවා.
ගG ෙසºඛ' අමාත'0ම*, 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ සහ
1ෙශ2ෂඥ ෙනvවන ෛවද'වG/ ෙවනම ෙFඛනගත ම
#බඳව කථා කරන ෙ. ෙමvෙහvෙ: මා ය/න කැමැd, අ
රටS 1යට ග:තාම සමහර ෙලාවට ෙවන: සහක ෙබන
අය, ආI+ෙද එෙහම නැ:න. ෙහෙයප practise කරන අය
ෙ. වන1ට: බටර ෛවද' වෘ:ෙc ෙය? )»නවා යන
කාරණය. ගG ෙසºඛ' ඇම0ම*, ෙමතැන? මම දන ෙදයS
තමd ෛවද'වG/ 1යට MBBS සහ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/
1යට උපා f^fක. ලබා ෙගන එම වෘ:ෙc *යැෙළන
ෛවද'වG/ට පමණS බටර -

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මම ය/ )»ෙc
ෙමයd. MBBS සහ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ 1යට උපා
f^fක. ලබා ෙගන එම වෘ:ෙc *යැෙළන ෛවද'වG/ට
පමණS බටර ඖෂධ *යම කර/න අවසරය ?ලා ´ය?,
බටර ඖෂධ *යම කර/න ෛවද' වෘ:°ය f^fක. නැ
Ä,ගලෙය: bයා:මක ෙවනවා.
ගG ෙසºඛ' ඇම0ම*, ෙසºඛ' ෛවද' *ලධාQ*යS
1යට ඉ/නා කාලෙc? මා ලද අ: දැYමS අMව ෙ.
අවස්ථාෙ? මට කාරණයS ඉAQප: කර/න ෙබනවා. අ ට
බටර ඖෂධ *යම කරන ඒ "ෙහvර ෛවද'වG/" යන
ෙකv²ඨාසය අFල/න ¯ෙc gපාදනයS නැහැ. සමහර
ෙලාවට අ ඒ අය ¯යට හf කර ග/න උ:සාහ කළ:, ෙ.
ෙබන ^+වලතා එSක අපට ඔV/ව ¯ය ඉAQයට ෙගන ෙගvස්
උසා1යට ඉAQප: ෙ.? ෙලvP ගැට¦වS ඇ Vණා.
ෙමතැන? ඖෂධ #බඳ වැට_ෙ. කටI:ත ෙසºඛ' ෛවද'
*ලධාQවරයාට නැ0ව මහජන ෙසºඛ' පSෂකවරයාට ලැෙබන
ෙකvට, එතැන ¯ෙc ෙපv¹ -FබවS ඇ ෙවනවා. එම
ත::වය: එSක ෙ. වන1ට: අෙ« ලංකාව 0ළ f^fක.
ෙනvල: ෛවද'වG 1යට ෙප¯ )»න අය බටර ෛවද'
ඖෂධ *යම ම )^ කරනවා.
ගG ෙසºඛ' අමාත'0ම*, ඖෂධ *යාමන අකාQය ගැන
කථා කරන ෙකvට, ඔබ0මා අද ෙ. රෙ² ඖෂධ ල ෙගvඩS අl
කරලා ජනතාවට ෙලvP සහනයS ලබා ? jම #බඳව මා
ඔබ0මාට ෙබෙහ1/ ස්0ව/ත ෙවනවා. ගG ඇම0ම*, අද
රට ඇ0ළට එන සමහර ඖෂධවල gකරණය - quality එක ගැන අ ට සමහර ෙලාවට ගැට¦වS ඇ ෙවනවා. අ ෙ.
ස.බ/ධව අෙ« ආංÖක අ¶Sෂණ කාරක සභාෙ?: කථා කළා.
ෙ. රට ඇ0ළට එන ඖෂධවලට අදාළව regulatory mechanism
එකS නැ එක *සා, gගතකරණෙc? අ
ෙලvP
ගැට¦වකට හf ෙවලා ෙබනවා. ඔබ0මාෙ< උ:සාහෙය/
ඖෂධ ල අl කරලා ජනතාවට ¸භ ),ය ලබා ෙදනවා වාෙ<ම
ගG ෙසºඛ' ඇම0ම*, ෙ. රට ඇ0ළට එන ඖෂධවල
gය: සමඟ monitoring system එකS සකස් කරන ෙලස
මම ඔබ0මාට ෙයජනා කරනවා. එෙහම Vෙණv:, ඔබ0මාෙ<
ඉලSකය අMව එම ¸භසාධනය වඩා: ඵලදාß ෙලස ජනතාවට
ලැෙ]1.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ෙ.
අවස්ථාෙ?
ගG
කථානායක0මා ලාසනයට පැෙණනවා ඇ.

திய கலாநிதி)(திமதி) தா விேஜமான)

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

*ෙයජ'

අන./ව ග/ මP රEනායක මහතා \ලාසනෙය6 ඉවE
ෙය6, ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා \ලාසනා]ඪ !ය.

அத பிற, மா மி பிம ரநாயக அவக
அகிராசனதினி அகலேவ, மா மி பிரதி சபாநாயக
அவக அவக தைலைம வகி தாக.

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair and
THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

gශ්නය ෙ.කd. අපට laboratory එකS නැහැ. දැ/ අ ඒ
laboratory එක හද/න ආර.භ කරනවා. µට ඉස්ෙසFලා áනය
වා, අපට ඒක හදලා ෙදනවා යලා. ඒක *සාd gමාද Vෙk.
දැ/ අෙ« NMRA එෙS G යF ´-යන ෙදකක 1තර EදලS
ෙබනවා. ඒ EදF ෙයvදලා තව ෙනvෙබ Aන/ අ ඒ කටI0
ආර.භ කරනවා.

ග/ (ෛවද:) .තා !ෙXමා6න මහE`ය
(மாமி (ைவ

திய கலாநிதி)(திமதி) தா விேஜமான)

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

ෙබvෙහvම ස්0d ගG ෙසºඛ' අමාත'0ම*.
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ගG ඇම0ම*, ෙරග *වාරණය සහ gකාර ගැන කථා
කරන ෙකvට 1ෙශ2ෂෙය/ම ඔබ0මා gකාර සඳහා ෙලvP
EදලS වැය කරනවා. ෙරග *වාරණය කටI0
#බඳ
අවධානය: අ ඔබ0මාෙග/ බලාෙපvෙරv:0 ෙවනවා. පVF
ෙසºඛ' *ලධාQ කා+යාලවල *ලධාQ/ කරM ලබන
කා+යභාරය සහ ෙස2වය මා අගය කරන අතර, ඒ කටI0වල? අ
ෙලvP ගැට¦වකට EÅණ ? ෙබන බව: ය/න ඕනෑ.
ෙබvෙහ පVF ෙසºඛ' *ලධාQ කා+යාලවල ෙකv²ඨාස
ම²ට/ පVF ෙසºඛ' ෙස2වා *ලධාQ/ෙ< ෙලvP ඟයS
ෙබනවා. ෙ. ෙවනෙකvට ඒ බÅතර *ලධාQ/ 1äාම /
ෙබනවා. මම ස0>d ය/න, අ¦/ පVF ෙසºඛ' ෙස2වා
*ලධාQ/ බඳවා ගැ¯මට ඔබ0මා bයා කරලා jම ගැන.
හැබැd, ඒ කටI0 සඳහා අVG^ පයS ගත ෙවනවා. එම *සා
මම ඔබ0මාට ෙයජනාවS කරනවා. ගG අමාත'0ම*, 1äාම
ය පVF ෙසºඛ' ෙස2වා *ලධාQ/ නැවත ෙස2වයට බැෙඳ/න
කැමැd. ඒ #බඳව: අවධානය ෙයvE කරලා, ඒ Äර«පාl
සඳහා 1äාම ය පVF ෙසºඛ' ෙස2වා *ලධාQ/ට ෙකv²ඨාස
ම²ට/ ප:aම ලබා ෙදනවා න. වඩා ෙහvඳd යන කාරණය
මම ය/න කැමැd.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ අයට නැවත ප:a. ලබා ග/න Ä¥ව/. ඒ අය අවස/
වරට ලබාග: ප¹ය අ ඔV/ට ලබා ෙදනවා.

ග/ (ෛවද:) .තා !ෙXමා6න මහE`ය
(மாமி (ைவ

திய கலாநிதி)(திமதி) தா விேஜமான)

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

ගG අමාත'0ම*, නැවත ෙස2වය බැෙඳ/න කැමැ පVF
ෙසºඛ' ෙස2වා *ලධාQ/ ඉ/නවා.
ඒ වාෙ<ම, ෙ. අවස්ථාෙ මම ඔබ0මාෙ< 1ෙශ2ෂ අවධානය
ෙයvE කළ I0 කGණS ෙබනවා. අද ඔබ0මා මහ ෙරහF,
ÖSෂණ ෙරහF වාෙ< හැම ෙරහලSම AI කරලා ෙහvඳ
ම²ටමක ෙබනවා. හැබැd, අෙ« කෑගFල Aස්CSකයට මාd.ව
බස්නාර පළාෙ: ෙබන අ1ස්සාෙFල ෙරහල #බඳව මම
ෙ. අවස්ථාෙ ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කර/න කැමැd.
එම ෙරහල පළා: සභා ෙරහලS 1යටd ෙබ/ෙ/. ෙ.
ෙවන ෙකvට: ය. ය. fබසාධන කටI0 කරලා ඒ ෙරහෙF
ෙබන අl පාl සකස් කර ෙද/න සැබැ1/ම ඔබ0මා උ:සාහ
කර ෙබනවා. ගG ෙසºඛ' අමාත'0ම*, එම ෙරහල
වැ¹ෙය/ම gෙයජනයට ග/ෙ/ සබරගEෙ ජනතාව. කෑගFල
Aස්CSකෙc:, ර:නÄර Aස්CSකෙc: ජනතාව අ1ස්සාෙFල
-ක ෙරහෙල/ ෙස2වය ලබා ග/නෙකvට, එම ෙරහලට
Pඩ.මාෙ< සැලFලS දSව/ෙ/ බස්නාර පළා: සභාෙ
මාdමක ෙබන ෙරහලS *සාෙද යා මා ද/ෙ/ නැහැ. එම
*සා අ1ස්සාෙFල -ක ෙරහලට Fලා *Sෂණ
චාQකාවS කරන ෙලස මා ෙ. අවස්ථාෙ ඔබ0මාට ෙයජනා
කරනවා. එෙහම කෙළv: පළා: සභාව මා+ගෙය/ ෙහ එම අl
පාl ස.+ණ කර/න ඔබ0මාට හැයාව ලැෙබd. කරවනැFල
ෙරහල වාෙ< පළා: සභා ෙරහFවල CT Scan ය/³යS
ණ:, අ1ස්සාෙFල -ක ෙරහෙF CT Scan ය/³යS
නැ *සා ඒ ෙරÒ/ ෙකvළඹට සහ ක¦ෙබ1ලට මාG කර
යව/න ),ධ ෙවලා ෙබනවා. ගG ෙසºඛ' අමාත'0ම*, මම ඒ
#බඳව: ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කරනවා.
1ෙශ2ෂෙය/ම ෙසºඛ' අමාත'වරයා 1යට ඔබ0මා අද ෙ.
රෙ² ෙසºඛ' Sෙෂ2³යට කරන ෙමෙහය: අ අගය කර/න
ඕනෑ. වෘ:ෙය/ ෛවද'වරයP 1යට සැමටම සහනයS
ෙද/න ඔබ0මා ෙලvP කා+යභාරයS කරනවා. ෙරÒ/ට
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පහfක. ලබා ෙදනවා වාෙ<ම, ඖෂධ ෙනvෙF ලබා ෙදනවා
වාෙ<ම, අS කාච සහ ස්ෙට/² ෙනvෙF ලබා ?ම: ඔබ0මා
කරන ෙලvP ස:කාරයS. ඒ කටI0 අගය කරන අතර, මට කථා
Qමට කාලය ලබා ?ම
#බඳව ගG *ෙයජ'
කථානායක0මාට: ස්0ව/ත ෙව/ මෙ< කථාව අවස/
කරනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

µළඟට, ගG 1ෙNපාල ෙහ²»ආර`Æ ම/K0මා. ඔබ0මාට
1නා¹ 6ක කාලයS ෙබනවා.
[අ.භා. 4.43]

ග/ !ෙXපාල ෙහ}ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர*சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ඉතාම වැදග: අවස්ථාවS
මට උදාකර ?ම #බඳව මා ඔබ0මාට ස්0ව/ත ෙවනවා.
1ෙශ2ෂෙය/ම ෙ. රජයට:, ෙසºඛ' අමාත'වරයා වන රා6ත
ෙස2නාර:න මැ0මාට: මම ෙ. අවස්ථාෙ මෙ< ෙගºරවය Äද
කර/න ඕනෑ.
එ0මාට කර/න ෙබන ෙ,වF ගැන මම ය/න ය/ෙ/
නැහැ. එ0මා කරÄ ෙ,වF ගැන කථා කෙළv:, ඉහාසෙc
පළEවැ* වතාවට ෙසºඛ' අමාත'වරයP හැ»යට ග/න Ä¥ව/
ඍØ °/^ අරෙගන ෙ. රෙ² ඖෂධ ල අl කරලා, අංසක,
^S1Ûන, 8ඩාවට ප:ෙව`ච, එදා ෙල ෙබvෙහvම අමාGෙව/
හ.බ කරෙගන ටÄ ජනතාවට ෙලvP සහනයS එ0මා සලසා
?ලා ෙබනවා. ෙ. රෙ² ෙදෙක» දසලSෂයකට වැ¹ ජනතාව
ෙවMෙව/ ඒ කරන ලද ෙස2වය මා අගය කර/න ඕනෑ.
එ0මා අද ෙ. සභාවට ඉAQප: කරන ෛවද' (සංෙශධන)
පන: ෙක>.පත හා ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQය පනත
යටෙ: *ෙයග ස.බ/ධෙය/ 1වාදෙc? ගG ෛවද' 0)තා
1ෙNමා/න මැ*ය gකාශ කළ 1යට ෙ. රෙ² ෛවද'වG/
ස.බ/ධෙය/ ය. *යාමනයS ෙබ/න ඕනෑ. අද හ0
ෙපනවා වාෙ< හැම හ/Aයකම ෛවද' මධ'ස්ථාන ෙබනවා.
එ0ය වා වාෙ< ආI+ෙද ෛවද'වG/, ෙවන:
ෙහෙයප ෛවද'වG/ සායන: එSකම ෛවද'
මධ'ස්ථාන පව:වාෙගන යනවා.
මම ෙ. කාරණය ෙ. පා+-ෙ./0ෙ? ය/න ඕනෑ.
සමහර ආI+ෙද ෛවද'වG/ කරන ග]සා *සා අද 1ත
1ශාල ගණනාවS අපට අ ෙවලා ෙබනවා. ඒ ශාස්³ය
ෛවද' 1ද'ාMÙලව හදාර/ෙ/ නැ0ව, ගෙ. ෙබන ෙක.
Uම ම/ ෙහ ෙනvෙයP: 1ෙc Uම ම/ ග]සා කර/න
Fලා 1ත ගණනාවS අන0රට ප: ෙවලා ෙබනවා; 1ත
1නාශ ෙවලා ෙබනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ම ෙනvද/නාකම *සා ෙ.
ත::වයට ඇෙවලා ෙබනවා.
ඒ 1තරS ෙනvෙවd, ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*. අද
වෘ:°ය ෛවද'වරෙයS ෙව/ෙ/ නැ0ව: ෛවද'වG 1යට
ෙබvෙහ ආයතනවල ෙස2වය කරනවා. මම ද/ෙ/ නැහැ, ඒක
ෙකvෙතS ^රට සාධාරණද යලා. සමහර ෛවද' Öෂ'ය/
උපාය ලබා ග/න ක-/ ය. ය. ස්ථානවල ෛවද'වG 1යට
කටI0 කරනවා. ෛවද'වරෙයS ළඟ එෙහම ෙස2වයS කරන
එක ගැන අපට gශ්නයS නැහැ. නE: සමහර තැ/වල
ෙපº,ග-කවම ඒ කටI:ත ෙකෙරනවා. ගG ඇම0ම*,
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පා+-ෙ./0ව

[ගG 1ෙNපාල ෙහ²»ආර`Æ මහතා]

ඕනෑම කඩයක ෙවෙළඳ බලප³ය gද+ශනය කරනවා. ඒ 1යට
ෙ. ස්ථානවල: තම/ෙ< තන0ර, උපාය සඳහ/ කරලා ය.
) බලප³යS නැ:න. සහකයS gද+ශනය කර/න
Ä¥ව/කමS ෙබනවා. එතෙකvට ෙ. ෛවද'වරයා 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වරෙයSද, MBBS සාමාන' ෛවද'වරෙයSද යන එක
#බඳව ය. අවෙබධයS ඕනෑම ෙකෙනPට ලබා ග/න
Ä¥ව/. ඒක ඉතාම වැදග:. ගාFල gෙ,ශෙc මම ද/නා
ෛවද'වG/ ඉ/නවා. ඒ අය, රාජ' ඖෂධ ¯ගත සංස්ථාෙ
*ෂ්පාදනය කරන ෙබෙහ0d, බටර රටවල *ෂ්පාදනය කරන
ෙබෙහ0d සංස/දනය කරනවා. "ෙ. ෙබෙහත මට 'ව+'
කර/න බැහැ. මට ෙ.කට guarantee එකS ෙද/න
Ä¥ව/කමS නැහැ"
යනවා. සමහර ෙවලාවට, "ෙක»
කාලය/ මැෙරd" යන එක: යනවා. "ෙ. ෙබෙහත
´ෙවv: ඉSම*/ gචාර දSවලා ෙ. ෙරගය *වාරණය
ෙවනවා" යනවා. ෙ. ත::වය අංසක *f/ට බරපතළ
gශ්නයS. කVGව: මැෙර/න කැම නැහැ. ඖෂ¶ය hණය
ගැන ත/ෙ/ නැ0ව 1ශාල ව'ාපාQකය/ ෙග/වන ඒ ඖෂධ
ව+ග, ෙකv.පැ* න.ව-/ ෙගෙනන 11ධ
ඖෂධ ව+ග ඒ
1යට ෙරÒ/ට ෙදනවා. ඒ ගැන: ෙසvයා බල/න යලා මම
ගG ඇම0මාෙග/ ඉF_මS කරනවා. ඔබ0මා ෙසºඛ'
Sෙෂ2³ෙc කරÄ 1«ලaය ෙවනස අ අගය කර/න ඕනෑ. ගාFල
Aස්CSකෙc ම/KවරයP හැ»යට මම ස0> ෙවනවා, ගාFල කරා »ය ÖSෂණ ෙරහලට ඉහාසෙc වැ¹ම EදලS ඔබ0මා
ලබා ?ම ස.බ/ධව. ෙN.ආ+. ජයව+ධන මැ0මාෙ< කාලෙc 1980 දශකෙc- ආර.භ කළාට පස්ෙස2, ඔබ0මා තමd ඒ
ෙරහලට ලSෂ එSලSෂ පනස්දාහක වැඩ කරලා ඉහාස ගත
ෙව/ෙ/. එෙහ2 අ¦/ ඉAෙවනවා මාතෘ ෙරහලS. ඒ ෙරහල
අVG^ නවයS ස්ෙස2 හැ^ෙk නැහැ. "ෙහFE² ෙකF"
පදන/ ඒකට ?Ä -යන 3,000S 1නාශ කරලාd ෙk.
හැබැd, රා6ත ෙස2නාර:න මැ0මා පා+-ෙ./0 මැවරණයට
ක-/ EFගF තැ ඒ ෙගvඩනැFල ලබන මා+0 ෙවන ෙකvට
1වෘත කර/න Ä¥ව/. අVG^ ෙදකහමාරS, 0නS ඇ0ළත ඒ
කටI0 අවස/ කරලා ෙබනවා.
වPගl ෙරහF සංY+ණයP: හදලා ෙබනවා. ව+තමාන
ජනාප0මා ෙසºඛ' ඇමවරයා 1යට )»ය?d එයට EFගF
]ෙ]. එ ඉAQ කටI0 මට EදFවල ය. අl පාl
ෙබනවා. මම ගG ඇම0මාෙග/ ඉF_මS කරනවා, 2019
මා+0 මාසය ෙවන ෙකvට එ වැඩ කටI0: අවස/ කර/න
යලා. ඔබ0මාට ඒ කටI0 කර/න Ä¥ව/ හැයාව ෙබනවා.
ඒ එSකම මහාචා+ය ඒකකයS ෙබනවා. ඒකට: ඔබ0මා
1ශාල EදලS ?ලා ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම, ළමා ඒකකයS සඳහා
අවශ' ත²> 10ක ෙගvඩනැFලS ලබා ?ලා ෙබනවා. ද/ත
ෛවද' ඒකකයS සඳහා තව: ත²> දහයක ෙගvඩනැFලS
ලබා ?ලා ෙබනවා. ඒ 1තරS ෙනvෙවd. බ^Fල, ෙමvනරාගල
1තරS
ෙනvෙවd, ෙහ2ෂා/
1තානෙ<
ම/K0මාෙ<
බලgෙ,ශෙc ඉඳලා: 1ශාල QසS එ/ෙ/, ගාFල ෙරහලට.
මා තන හැ»යට ෙකvළඹ ෙරහලට, මහMවර ෙරහලට: වඩා
වැ¹ gපාදන gමාණයS කරා »ය ෙරහලට ලබා ෙද/න
කටI0 කරලා ෙබනවා.
ගG ඇම0ම*, පf ය දවස්වල ''ඉ/ෆ්¦ව/සා'' උණ
ෙරගය පැG ෙවලාෙ කරා »ය ෙරහෙF ඇඳ/ ඉතාම
iත gමාණS තමd ෙk. අද එ ඇඳ/ 13S ෙබනවා.
QNෙ ආ+යා ළමා ෙරහෙF ෙබ/ෙ/ ඇඳ/ 11d. E6+
රÅමා/ ම/K0ම*, අ අද ඇඳ/ 13S දSවා වැ¹ කරෙගන
ෙබනවා. ගG අමාත'0මා එතෙකvට 1ෙ,ශගත ෙවලාd »ෙc.
එ0මා ටරට »ය: ඒ EදF gපාදන ෙව/ කර/න කටI0
කරලා එSෙක» පනස් ලSෂයක මැ / එකS ලබා ෙද/න

කටI0 කරලා ෙබනවා, ඒ ඇඳ: එSක. අද ''ඉ/ෆ්¦/සා''
වාෙ< ෙබෙවන ෙරගයS ආෙවv: )ම බයS ෙව/න ෙදයS
නැහැ. ගාFෙF ÖSෂණ ෙරහලට ඇ0ළ: කළාම ඒ 1තවලට
Àකවරණය ලබා ෙද/න ළමා දැ¹ ස:කාර ඒකකය කටI0
කරනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ගG ම/K0මා දැ/ කථාව අවස/ කර/න.

ග/ !ෙXපාල ෙහ}ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர*சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මට තව 1නා¹යS ෙද/න.
ඔබ0මාටව: gෙයජනව: වන ෙදයS සඳහ/ මට අවශ'd.
ෙ. කටI:ෙ: ? මා 1ෙශ2ෂෙය/ම යනවා,-[බාධා මS]
මට බාධා කර/න එපා, E6+ රÅමා/ ම/K0මා. ඒක
ඇම0මාෙග/ ඉFලා ග/න. අවශ' න. මැද ෙකvළඹ
gෙ,ශෙය: ෙරහලS හද/න යලා අ යනවා.
ගG අමාත'0මාට මා 1ෙශ2ෂ ෙගºරවය Äද කරනවා.
ඉහාසෙc පළEෙව* වතාවට ෙමව/ සංව+ධන bයාදාමයS
0#/ ෙ. රෙ² ^S1Ûන අංසක *f/ෙ< 1ත ආරSෂා
කර/න එ0මා කටI0 කරලා ෙබනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ම වPගl
ෙරÒ/, ඒ වාෙ<ම #කා ෙරÒ/ සඳහා ෙද/න Ä¥ව/
ඉහළම අM·ාහක:වය, දායක:වය එ0මා ලබා ?ලා ෙබනවා.
ඒ #බඳව මෙ< gසාදය පළ කරනවා.
ක¹න/ අ ෙ. ෙරහල 1වෘත කරනවා, ඇඳ/ 600S සහ
ශල'ාගාර 6S එSක. අ¦: ෙරහලට අවශ' උපකරණ සඳහා
අවශ' gපාදන ලබා?මට අමාත'ාංශය ම/ කටI0 කළ I0ව
ෙබනවා. ඒ කටI0 ඉSම*/ කර/න යලා ඉFලන ගම/
මම තව ඉF_මS කර/න කැමැd. ෙ. ඉAෙවන ෙගvඩනැඉතාම ක¹න/ ඉA කරලා ඉAQ අVG,ද ඇ0ළත ෙ. කටI0
අවස/ කර/න යලා. එතෙකvට අගG ජනාප0මාෙ<:,
ගG අ·ාමාත'0මාෙ<: මඟ ෙප/aම යටෙ: ෙ. රෙ² ෙසºඛ'
Sෙෂ2³ෙc 1ශාලම gාහා+ය ඉෂ්ට කරÄ නායකයා හැ»යට
රා6ත ෙස2නාර:න මැ0මා ඉහාසගත ෙවනවා. මම ත/ෙ/
එ0මාට ෙවන )ම ෙදයS අවශ' නැහැ, ඒ ෙන/ම එ0මාට
?+ඝාIෂ ලැෙබනවා; එ0මාට ඉAQයට ය/න ශSය ලැෙබනවා
යන එක මම 1ශ්වාස කරනවා.
ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, මට අවස්ථාව ලබා ?ම ගැන ඔබ0මාට
ස්0ව/ත ෙව/ මෙ< කථාව අවස/ කරනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙබvෙහvම ස්0d. µළඟට, ගG ෙN.i. අලව0වල රාජ'
අමාත'0මා. ඔබ0මාට 1නා¹ 5S ෙබනවා.
[අ.භා.4.51]

ග/ ෙX. ~. අලව.වල මහතා (ස්වෙ1ශ කටo. රාජ:
අමාත:.මා)

(மாமி ேஜ.சீ. அலவ(வல - உநா6ட?வ-க
இராஜா5க அைம*ச)
(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Home
Affairs)

ගG
ස්0d.

*ෙයජ'

කථානායක0ම*, ඔබ0මාට

ෙබvෙහvම
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1ෙශ2ෂෙය/ම ෙසºඛ', ෙපෂණ සහ ෙ,ය ෛවද'
ඇම0මා 1)/ ඉAQප: කරන ලද ෛවද' (සංෙශධන) පන:
ෙක>.පත ස.බ/ධෙය/ මට: අදහස් පයS ඉAQප:
මට අවස්ථාව ලැjම ගැන ස0> වනවා. ෙසºඛ' අමාත' රා6ත
ෙස2නාර:න මැ0මා ෙසºඛ' අමාත'ාංශය භාරග:තාට පfව
එ ෙවනස්ක. ගණනාවS කර/න, ඉහාසෙc කවදාව:
ෙනvකරÄ කා+යය/ ගණනාවS කර/න එ0මාට අවස්ථාව උදා
Vණා යන එක 1ෙශ2ෂෙය/ම ෙම? මම මතS කර/නට
ඕනෑ. යහ පාලන රජය යටෙ: 1ෙශ2ෂෙය/ම ගG
ජනාප0මාෙ<:, ගG අගමැ0මාෙ<: මඟ ෙප/aම යටෙ:
ෙසºඛ' අමාත'0මාට Ä¥ව/ ෙවලා ෙබනවා, ෙ. රෙ² 
ෙබෙහ: ල 1ශාල gමාණය/ අl කරලා රෙ² ජනතාවට
1ශාල සහනයS ලබා ෙද/න. එAෙනදා පා1`Æ කරන සමහර
ෙබෙහ: ව+ග )යයට 60/, 70/ පමණ ල අlකර/න
එ0මාට Ä¥ව/ Vණා. ෙ.ක ෙ. රෙ² ?+ඝ කාලයS මායාවS
වශෙය/  කාරණාවS. නE: එ0මාට Ä¥ව/ Vණා ෙම
වා)ය ජනතාවට ලබා ෙද/න. ඒ *සා අ එ0මාට ස්0ව/ත
ෙව/න ඕනෑ. ෙමvකද, 1ශාල Qසකට ෙ. වා)ය අ: Vණා.
)ය¦ම ෙදනා තම/ට අවශ' කරන ෙබෙහ: රජෙc
ෙරහFවලට Fලා ග/ෙ/ නැහැ. ෙගvඩS ෙදෙනS
ෙපº,ග-කව ෆාම)ව-/ ග/නා ෙබෙහ:වල ල 1ශාල
gමාණය/ අl කළා. උදාහරණයS හැ»යට ග:ෙතv:, සමහර
අය මාසයකට ග/නා ෙබෙහ:වලට G යF 5,000S 1යද.
Vණා න., අද G යF 2,000S දSවා ඒ 1යදම අl කර/න
ෙසºඛ' ඇම0මාට Ä¥ව/ ෙවලා ෙබනවා. ෙ.ක හැම
ෙරගයකටම අදාළd. Aයවැ¹යා ෙරගය ෙව/න Ä¥ව/; blood
pressure වැ* ෙරග ෙව/න Ä¥ව/. ?+ඝ කා_නව පවන
ෙරග ගණනාවකට අදාළව ජනතාව එAෙනදා පා1`Æ කරන
ෙබෙහ:වල ල අl ෙම/ ජනතාවට 1ශාල සහනයS ලබා
ෙද/න Ä¥ව/ ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම ෙබෙහ: 1තරS
ෙනvෙවd, හෘදයාබාධ වැ* ෙරග ත::වය/ ඇ අයට stent
දැµම 1ශාල වශෙය/ )^ ෙවනවා. අද ඒවාෙc ල: 
gමාණයට වඩා 1ශාල gමාණය/ අlකරලා ලබා ෙදනවා. ඒ
වාෙ<ම රජෙc ෙරහFවල: ෙ. කටI0 කර/න අවශ'
පහfකම එ0මා ලබා ?ලා ෙබනවා. ඒ 1තරS ෙනvෙවd, අද
අෙ« රෙ² 1ශාල QසS #කා ෙරගයට ෙගv^G ෙවලා )»න
බව අ ද/නවා. පfය කාලෙc )^Vෙk #කා ෙරගය සඳහා
gකාර ග/නා 1ශාල Qසකට ය. gමාණයකට අවශ' gකාර
කරලා, ඒ ෙරයා ෙවMෙව/ G යF ලSෂ 15ක 1තර EදF
gමාණයS වැය Vණාට පfව ඒ Ä,ගලයා තGණ වයෙස2
ෙකෙනS Vණ:, වැ¹මහF වයෙස2 Vණ:, ෙකvෙහvම ෙකෙනS
Vණ: ඒ අයට එතැ*/ එහාට gකාර කරන එක නැවැ:aමd.
නE: අ ඉතාම අගය කළ I0d, අද #කා ෙරෙයPට ඒ,
වැය වන EදF gමාණය iමා ෙනvකර ෙරයාට අවශ' gකාර
ඒ ආකාරෙය/ Aගටම )^ කර/න අවශ' පහfක. අෙ« ෙසºඛ'
ඇම0මා ලබා ?ලා ෙබනවා. ඒක යහ පාලන රජය ග:ත
ඉතාම වැදග: °/^වS. එ ෙගºරවය ෙසºඛ' ඇම0මාට:,
ඒ කටI0 කර/න සහෙයගය ලබා ^/ )ය¦ ෙදනාටම: අ
ලබා ෙද/න ඕනෑ.
අද මධ'ම රජයට අය: ෙරහF ගණනාවS ෙබනවා.
PGණෑගල ෙරහල ගැන: මම මතS කර/න ඕනෑ. PGණෑගල
මහ ෙරහලට අද -යන ගණනS 1යද. කරලා, එම ෙරහල
නaන ෙරහලS බවට ප: කර/න අවශ' අංෙගපාංග )යFලම
ලබා ෙදන වැඩ #ෙවළ bයා:මක ෙකvට ෙබනවා. ෙ. වන
1ට ඒවා ඉAෙව/ පවනවා. වයඹ පළාෙ: ෙබන gධානම
ෙරහල PGණෑගල මහ ෙරහලd. ගG ෙසºඛ' ඇම0ම*, ෙ.
කාලiමාව 0ළ P¾ණෑගල මහ ෙරහල ෙවMෙව/ දැවැ/ත
EදලS ෙව/ කරලා ඒ ලබා ෙදන සහෙයගය ෙවMෙවM: අෙ«
ස්0ය ඔබ0මාට Äද කර/න ඕනෑ.

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, තව එක කාරණයS ගැන
සඳහ/ කරලා මම 1නා¹ය/ මෙ< කථාව අවස/ කර/න..
ගG ෙසºඛ' ඇම0ම*, තැලiයා ෙරගය PGණෑගල
Aස්CSකෙc Mවරට ආස/නව 1ශාල වශෙය/ ව'ා«ත ෙවලා
ෙබන *සා ඒ අය ෙවMෙව/ *තරම ෙF ලබා?ෙ.
අවශ'තාවS ෙබනවා. එම *සා තැලiයා ෙරගය
ස.බ/ධෙය/ Mවර gෙ,ශෙc ඒකකයS >වලා, ඇට^¦
බ,ද ම වාෙ< කටI0වලට අවශ' වැඩ #ෙවළ සකස් කරලා
?ලා ෙබනවා. ඒ #බඳව: අෙ« ෙගºරවය හා ස්0ය ගG
අමාත'0මාට Äද කර/න ඕනෑ. 1ෙශ2ෂෙය/ම එ0මා bයා:මක
කර/න යන ෙ. සංෙශධන ස.බ/ධෙය/ අෙ« සහෙයගය
පළ කරන අතර, එ0මාට ෙසºඛ' Sෙෂ2³ය හරහා ජනතාවට
අවශ' සහෙයගය තව තව: ලබා ෙද/, ෙ. වැඩ #ෙවළවF
bයා:මක කර/න අවශ' ශSය ලැෙ]වා යා gා+ථනා
කරනවා. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මට කථා මට
අවස්ථාව ලබා?ම ස.බ/ධෙය/ ඔබ0මාට: ස්0ව/ත ෙව/
මෙ< වචන ස්වFපය අවස/ කරනවා.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Faizal Cassim. You have
ten minutes.
[

பி.ப. 4.56]

ග/ ෆpසාP කා මහතා (ෙස0ඛ:, ෙපIෂණ හා ෙ1 ය
ෛවද: ෙයIජ: අමාත:.මා)

(மாமி ைபஸா- காசி - ;காதார, ேபாசைண
ம01 ;ேதச ம2(வ பிரதி அைம*ச)
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

பிUமி$லாஹி ரtமானி ரஹீ

.

ெகௗரவ பிரதி சபாநாயக அவகேள, இ0
நைடெப0கிற 8காதார அைம சி மீதான விவாத&தி$
கல1' ெகாAவைதயி47 நா மகிJ சியைடகிேற.
நா47 மகளி$ F7தலானவகA
ம&திய
வ6மான(Aளவகளாக காண ப7கிறன. அேதேநர
இ0 நா47 மகA 8காதார ேசைவ, நீவழ:க$, மிசார
ேபாற விடய:களிேல மிகH ஊக ெச9&'வைத
நா:கA கா#கிேறா. அ1த வைகயி$ அரசா:க வரH
ெசலH& தி4ட&திேல F7தலான பண&ைத 8காதார&'=
க$வி= ெசலவழிகிற' இ:= உைரயா%றிய எ$லா
பாரா2மற உ0 பினக2 ெப6பா9 கட1த 3
வ6ட:களாக அதாவ' இ1த ஆ4சி அைமக ப4டத
பின 8காதார ேசைவயி$ ஏ%ப4ட அபிவி6&தி ப%றி
ேபசினாகA. இ1த அபிவி6&தி= காரணமாக இ6 பவ
அைம ச டாட ராஜித ேசனார&ன அவகA அவ இ1த
அைம ைச ெபா0 ேப%றதிR61' இ0 வைர 8காதார
ேசைவைய ேமப7&த ேவ#7 எபதி$ கா45ய
அகைற =றி&' அவைர நா:கA வாJ&'கிேறா.
எGவாறாவ' மக2= ந$ல 8காதார ேசைவகைள வழ:க
ேவ#7 எற வைகயி$ இ0 அவ எ$லா
(ய%சிகைள< ேம%ெகா#7 வ6கிறா
middle income -

.

.

.

இ:= உைரயா%றிய பாரா2மற உ0 பினகA
ம61'
ெபா64களி விைல =ைற !
ப%றி
ேபசினாகA; ேநாயாளிக2=
ெபா6&'வ' ப%றி
ேபசினாகA; க# வி$ைலகA ப%றி ேபசினாகA. இைவ
எ$லாவ%ைற<விட, அைம ச அவகளி அ7&த
நடவ5ைக ப%றி< இ:= நா ேபச ேவ#7. இ0
stents
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ெச$கிறாகA” எ0 Fறினா. ஆனா$ இ1த (ைற
பிைழயான'. ஆகேவ, ஆரப க4டமாக
ைவ&தியசாைலகளி$ சிகி ைச ெப%0 பினதா அ7&த
க4ட சிகி ைச= ெச$ல ேவ#7 இ' சப1தமான ஒ6
ேவைல&தி4ட( மகA ம&தியி$ மிக (கியமாக
ேம%ெகாAள ப7
,

இல:ைகயிேல 8மா 40,000 ேபா்
ேநாயினா$
பாதிக ப456கிறாகA. அைத& த7 பத%காக நா:கA
நிைறய ேவைல&தி4ட:கைள ேம%ெகா#7 வ6கிேறா.
என ப7
என
இ0 நா:கA
காரண&தினா$ ஏ%ப7கிறெதபைத மிக (கியமாக
அறிய ேவ#5யி6கிற'. அேதேநர இ0 அைம ச
அவகA
வியாதியா$ பாதிக ப4ட மகைள
கவனி பத%கான இர#7 ேவைல&தி4ட:கைள அறி(க
ப7&தியி6கிறா இ ேபா' அ1த விடய
இ9
சம பிக படHAள' (தலாவ'
ப%றிய
விடய அதாவ', S7க2=
ெச0 =றி&த
ேநாயாளக2=
ெசவதா= இர#டாவ',
சி0நீரக ேநாயாளக2= அ#ைமயி9Aள ைவ&
தியசாைலகளி$
ெசகிற விடய ெகளரவ
அைம ச அவகA இ0 காைலயி$Fட இ' சப1தமாக
=றி பி4561தா. இ1த வைகயி$ அைம ச அவகA இ1த
ேவைல&தி4ட:கைள
மிக விைரவி$
ெசய%ப7&
தவி6கிறா
kidney

kidney

CKD

disease

kidney

.

Cabinet

.

peritoneal dialysis

.

dialysis

.

dialysis

.

.

இ1த வ6ட&தி%=ாிய அ7&த தி4ட
ஆ=. அதாவ', 8காதார& 'ைறைய
உட
சப1த ப7&'வதா= அ1த வைகயி$ நா459Aள 22
மி$Rய மக2= 8காதார
ெகா7 பத%=ாிய
ேவைல&
தி4ட&ைத
அைம ச
அவகA
ஆரபி&தி6கிறா அ1த ேவைல&தி4ட இ ெபாC'
இடெப%0 ெகா#56கிற'. இ1த
இைன நா459Aள எ$லா ைவ&தியசாைலகளி9
அறி(க ப7&'வதQல எ1தெவா6 ைவ&தியசாைல=
வ6கிற ேநாயாளிக2 அ:= பதிH ெசய ப7வாகA
எ1த ேநாயா$ சப1த ப4டவகA பாதிக ப456
கிறாகA அவகA பாவி= மா&திைரகA ேபாற
விபர:க2 அ:=
Qல பதிH ெசய ப7
உதாரணமாக இ0 ெகாC! ேதசிய ைவ&தியசாைலயி$
சிகி ைச ெப0கிற ஒ6 ேநாயாளி நாைள மா&தைற=
ேபாகிறேபா' மீ#7 ேநாவா ப4டா$ =றி&த
8காதார
ஐ அ:=Aள ைவ&தியசாைலயி$ கா45
சிகி ைச ெப0கிற நிைலைம ெதாடர ேபாகிற' அ7&த
தி4ட எனெவறா$, =றி&த இய1திர உபகரண&ைத S7
Sடாக ெகா#7 ெச0, S459Aளவகளி
இர&த&ைத பாிேசாதைன ெசவதா= இதQல
கிைட=
தரHகA
=றி&த
பிரேதச&தி9Aள
ைவ&தியசாைலயி_டாக அ$ல'
ஊடாக
கணனி மய ப7&த ப7. இதQல மகA ம&தியி9Aள
ேநாகA இல=வாக க#டறிய ப7 ஆரப&திேலேய
ேநாகைள க#டறிவதQல அத பாதி !களிR61'
மகைள பா'காக (5<.
digital health system
IT

.

card

.

digital

health

system

.

,

computer

.

,

card

.

.

MOH

Office

.

ெகௗரவ அைம ச அவகA Fறிய'ேபா0
உலக வ:கியி நிதி உதவி<ட கி4ட&த4ட
200 மி$Rய Vபா ெசலவி$ நைட(ைற ப7&த ப7
இ1த& தி4ட 10,000 ேப6= ஒ6 ைவ&திய எற
அ5 பைடயி$ அ($ ெசய ப7
ஐ
ெபா0&த வைரயி$
கைள
அைம பதQல மக2= எ$லா 8காதார வசதிக2
ெச' ெகா7க ப7. இதQல மகA த:க2=&
ேதைவயான ம6&'வ உதவிகைள ெப%0, ஆரப
சிகி ைசைய ெபறலா என= (! ேபசிய பாரா2மற
உ0 பின ஒ6வ “மகA த:க2= ஏதாவ' ேநா
வ1தா$ (தR$ ம6&'வ&'கான
ஐ நா5
public

health
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Primary
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.

இ0 நா:கA ஒ6 சவாைல எதிெகாAகிேறா
அதாவ' ைவ&திய& 'ைற=& ேதைவயான எ$லா இய1திர
உபகரண:க2 8காதார அைம சினா$ சப1த ப4ட
ைவ&தியசாைலக2= வழ:க ப7கிறன. ஆனா$, அைவ
எ$லா மக2=
பயப7&தF5ய வைகயி$
பராமாிக ப7கிறதா இ$ைலயா? எப' ேகAவி=றி!
அைவ இய:கF5ய நிைலயி$ இ61தா9 சப1த ப4ட
அதிகாாிகளி கவன =ைறவினா9 அவகA ேவ#டா
ெவ0 !ட ெசய%ப7வதனா9 சில ேவைளகளி$ =றி&த
இய1திர உபகரண:கA (Cைமயாக பாவிக (5யாம$
ேபாவி7கிறன. இதனா$, மக2= (Cைமயான
ேசைவைய வழ:க (5யாதி6கிற'.
.

?

,

இ0 எம' ைவ&தியசாைலகளி$ கி4ட&த4ட
இய1திர:கA 7 இ6கிறன. இ1த
இய1திர:கA
இ0 மக2= பயப7கிறவா? இ$ைலயா? எற
ேகAவிைய இ1த சைபயி$ ேக4க வி6!கிேற. அைம ச
அவக2 பிரதி அைம ச6 ம%0 பணி பாளக2
பிரதி பணி பாளக2 ெசய%ப7வதQல மா&திர
8காதார& 'ைறைய ேமப7&த (5யா' ஆகேவ 8காதார
அைம சி எ$லா ஊழியகள' ஒ&'ைழ ! வழ:க
ேவ#7 ஆகேவ, ஒGேவா 8காதார ஊழிய6 த:கA
மன சா4சிேக%ப ேசைவ ெசயேவ#7. இ0
அரசா:க =றி&த ேவைல&தி4ட:கைள ேம%ெகா#7
வ6கிறேபாதி9 சில ேவைளகளி$ இ1த ேசைவகA
மகைள ெசறைடவதி$ைல உதாரணமாக
ப%றிய ேசைவைய =றி பிடலா
MRI

MRI

.

,

.

.

CT

scan

.

இ:=
ேபசிய
சில
உ0 பினகA
ைவ&
தியசாைலக2= F7தலான மகA வ6கிறேபாதி9
அ:= அவகA ேசைவகைள ெப%0 ெகாAவதி$ மி=1த
கiட:கைள எதிேநா=கிறாகA எ0 FறினாகA.
இதைன நா:கA ஏ%0 ெகாAகிேறா இ0
ேநாயாளக2=
சப1த ப4ட
ஆக ெபா6&த ப7வதனா$ சப1த ப4ட ேநாயாளிகA
எ$ேலா6 அரசா:க ைவ&தியசாைலகைளேய நா5
வ6கிறன. ஆகேவ, இவக2= ஈ7 ெகா7க F5ய
வைகயி$ இ ெபாC' நா:கA =றி&த ேவைல& தி4ட:கA
ேம%ெகா#7
வ6கிேறா
அேதேநர
இ1த
ேவைல&தி4ட:கைள
அ($ப7&'வதி$
(தRய எ$ேலா6 ஒ&'ைழ !
வழ:க ேவ#7. அGவா0 ஒ&'ைழ ! வழ:கினா$
ம47ேம =றி&த தி4ட:களி$ ெவ%றி ெபற (5<.
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ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Deputy Minister, you have only one minute
more.
ග/ ෆpසාP කා මහතා

(மாமி ைபஸா- காசி)
(The Hon. Faizal Cassim)

இ ெபாC' நா45$
காண ப7கிற' அதாவ',
.

ஒ6
doctors

!திய கலாசார
தாக ப7கிறாகA
.
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இ1த
விடய
ெதாடபி$
நா
மிகH
கவைலயைடகிேற இ0 நா7 DராகH Qைள நர!
ப%றிய
ேப இ6கிற நிைலயி$
அcராத!ர&தி9Aள
ேபராதைன
மாணவகளா$
தாக ப47Aளா
அவ6ைடய
நிைலைமையயி47 நா கவைலயைடகிேற. இ0
நா45$ ம6&'வ& 'ைறயி$
ேதைவெய0
கவைல ப7ேபா', இGவா0 டாடகA தாக ப7வ'
கவைல=ாிய விடயமா= இGவா0 ெதாட1'
ைவ&தியகA தா=த9=Aளானா$ எGவா0 மக2=
ம6&'வ ேசைவைய வழ:க (5<? எ0 நா இ1த
சைபயி$ ேக4க வி6!கிேற.
.

Consultants
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,

Neurological

Consultant
.
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ඕම/ෙතd gෙ,ශෙc ෙබන incinerator එක එතැ*/
ඉව: කරලා දPෙk ෙරහලකට ෙද/න යනවාය යා ගG
ම/KවරෙයS වා. නE: ඒක එෙහම ෙනvෙවd. ෙමvකද,
පළා: සභාෙවM: incinerator ය/³ 5S අරෙගන ෙබනවා. ඒ
Vණ:, ඒක එෙහම දPෙk ෙරහලකට ෙගන ය/ෙ/ නැහැය
යා අ °/^ කර ෙබනවා.

consultants

.

தாதிமா6கான
ெதாடபி9
இ:=
ெசா$ல ப4ட'
அைம ச
அவகA
(னாA
நிதியைம ச ரவி க6ணாநாயக அவக2ட ேபசி&
இைன மிகH
தாதிமா6கான
கiட&'= ம&தியி$ ஆரபி&தி6கிறா. இ1த விடய
ெதாடபி$ அைம ச அவக2= நா நறி Fற
ேவ#7. இGவாறான ேவைல&தி4ட:களிQல நா45$
தைகைம<Aள =றி&த உ&திேயாக&தகைள உ6வாக
(5<
degree

.

,

degree

Institute

awarding

ඊළඟට, ගලහ ෙරහල ගැන වා. ගලහ ෙරහෙF V ඒ
),ය ගැන මධ'ම රජෙය/ම )ය¦ පSෂණ කටI0 ආර.භ
කරලා, ඒ කටI0 කරෙගන යනවා. ඒ වාෙ<ම paramedics
ඇ0¥ අෙනP: Qස් බඳවා ගැ¯මට ?+ඝ කාලයS යා. ඒ
අයෙ< සහක ප³වල *වැÀAතාව තහVG කර ගැ¯ම සඳහා
1ශාල කාලයS ගත Vණා. නE: අ
අද 1භාග
ෙදපා+තෙ./0ව: ස.බ/ධ කරෙගන අ/ත+ජාලය ඔස්ෙස2 ඒ
සඳහා වැඩසටහනS ආර.භ කර ෙබනවා. ඒ අMව
අෙ«Sෂකයාෙ< National Identity Card Number එක සහ
Index Number එක ඇ0ළ: කළාම ඔÅෙ< )ය¦ම සහක ප³
පSෂා කළ හැ ෙවනවා. ඒ *සා ෙමෙතS කF බඳවා ගැ¯ම
සඳහා ගත V මාස 18ක කාල පQ`ෙÏදය මාස 2කට අl කර
ග/න අපට Ä¥ව/ ෙවනවා. ඒ අMව µට පfව ඒ අය බඳවා
ගැ¯ෙ. bයාප»පා»ය ඉතාම ෙගව: ෙවනවා.

.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Deputy Minister, you have to conclude your
speech now.
ග/ ෆpසාP කා මහතා

(மாமி ைபஸா- காசி)
(The Hon. Faizal Cassim)

பிரதி அைம சராகிய நாேனா அைம ச அவகேளா
ம%0 அதிகாாிகேளா ெசய%ப7வதQல மா&திர
8காதார ேசைவைய& திறபட ேம%ெகாAள (5யா'
நா47 மகளின' ஒ&'ைழ ! அவசியமா= இ0
நா45$
சி0
சி0
விடய:க2=
எ$லா
சப1த ப4டவகA
ேம%ெகாAவைத நா:கA
கா#கிேறா இGவாறான நிைலயி$ நா45$ சிற1த
ேசைவகைள ேம%ெகாAள (5யா' எனேவ இ1த 8காதார
ேசைவைய ேமப7&'வத%= நா47 மகA ஒ&'ைழக
ேவ#7 எ0 ேகாாி என' உைரைய நிைறH
ெசகிேற. நறி

.

.

strikes

.

.

,

.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

µළඟට, ගG (ෛවද') රා6ත ෙස2නාර:න අමාත'0මා.
ඔබ0මාට 1නා¹ 5ක කාලයS ෙබනවා.
[අ.භා. 5.07]

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා (ෙස0ඛ:,
ෙපIෂණ හා ෙ1 ය ෛවද: අමාත:.මා)

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன
;காதார, ேபாசைண ம01 ;ேதச ம2(வ அைம*ச)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මට නැවත අවස්ථාව
ලබා?ම
#බඳව ඔබ0මාට ස්0ව/ත ෙවනවා. ගG
ම/K0ම/ලා ඉAQප: කළ කG පයS ගැන පැහැA. කර/න මම ෙ. අවස්ථාව ෙයvදා ග/නවා.

කරා »ය ෙරහෙF ඉA. ගැන කථා කළා. දැ/ ඒ linear
accelerator එෙS bunker එක හැ?ෙ. කටI0 ආර.භ කර
ෙබනවා. ඒ සඳහා ෙපvළව යට 1ෙශ2 ත bunker එකS හද/න
ඕනෑ. දැ/ ඒ කටI:ත කරෙගන යනවා. ඒ වාෙ<ම මහF 8/
I0 වPගl ෙරÒ සංY+ණය දැ/ හදලා අවසානd. ඒ වාෙ<ම
ළමා ෙරහF සංY+ණෙc සහ ද/ත ෙරහF සංY+ණෙc piling
කර ෙබනවා. ත²> 10/ I0 ශල' ඒකකය සඳහා ´ම සකස්
කර ෙබනවා. Stroke Unit එෙS ඉA. දැ/ ස.+ණෙය/ම
*ම කර ෙබනවා. ඖෂධයක වැÀ,දS *සා කරා »ය
ෙරහෙF දGව/ ය යාය යා: සඳහ/ කළා. ඒ gකාශය
වැÀAd. ඒ ඖෂධය *සා ෙනvෙවd ඒ මරණ )^ Vෙk. ඒ
ඖෂධය ඉව: කළාට: පfව තමd ඒ දGව/ෙ< මරණ )^
Vෙk. ඒ මරණවලට ඖෂධවල )ම 1යක ස.බ/ධයS
නැහැ.
ගG (ෛවද') න-/ද ජයස්ස ම/K0මා intensivistsලා
ප: ම ගැන වා. අ ෙ. වන 1ට: ජාක ෙරහලට
intensivists ලා ෙදෙදෙනP බඳවාෙගන ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම
ළමා ෙරග 1ෙශ2ෂඥය/ 15ෙදනාෙග/ 3ෙදනP හැම1ටම
intensivistsලා 1යට බඳවාෙගන ÄÅ මට පශ්චා: ෛවද'
ආයතනය °/^ කර ෙබනවා; අ ඒ අMව bයා කරනවා. ඒ
වාෙ<ම CT simulators ගැන: සඳහ/ කළා. ෙත-«පෙF,
මඩකලÄව සහ Mවරට CT simulators ය/³ 0නS ලබා?ම
ස.බ/ධෙය/ gස.පාදන bයාව-ය කරෙගන යනවා.
ෙත-«පෙF ෙබන ය/³ය මහරගමට ෙගන යනවාය යන
කථාෙ )ම සත'තාවS නැහැ. ඒ වාෙ<ම -ෙනv`Æෙc
ෙබන CT Scan machine එක ඉව: කරනවාය යන
කාරණෙc: )ම සත'තාවS නැහැ.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ stents *ක. ලබා?ෙ.
වැඩ #ෙවළ ආර.භ කළා. ෙකvළඹ ෛවද' 8ඨෙc මහාචා+ය
èයද+ශ¯ ගල«ප: මහ:ය ඒ ස.බ/ධෙය/ medical audit
එකS කර ෙබනවා. එම 1ගණනයට අMව, අ stents *ක.
ෙද/න ආර.භ මට ෙපර ලංකාෙ රජෙc ෙරහFවලට
පැ!
Qෙස/ )යයට 3S පමණd stents දමාෙගන
ෙබ/ෙ/. අෙනS )යයට 97ම EදF නැකම *සා - stents
එක ග/න සF- නැ *සා- stents දමාෙගන නැහැ. එෙහම
stents දමා ෙනvග: අයෙ< ඉAQ ත::වය ෙමvකSද යා අ
ද/නවා; ඒ )ය¦ෙදනාම මරණයට ප: ෙවනවා.

335

336

පා+-ෙ./0ව

[ගG (ෛවද') රා6ත ෙස2නාර:න මහතා]

ග/ සභාප%.මා

ෙ.ක කFයාම සමහර උද1යට thoracic surgeriesවලට
ය/න ෙවනවා.
අ අS කාච *ක. ෙද/න ක-/ අVG,දකට ලSෂ 12S
1තර අ/ධභාවයට ප: Vණා. ඒක තමd ඇ:ත ත::වය. අද ඒ
)ය¦ම අය ෙ. *දහස් ෙසºඛ' ෙස2වය උඩ ෙ. වැඩ කටI0 කර
ග/නවා. එතෙකvට තදබදය වැ¹d. කාල පQ`ෙÏදය වැ¹ෙය/
ග/නවා. ෙමvකද, ෙ. කටI0 *ක. ම *සා 1ශාල
තදබදයS ඇ1Fලා ෙබනවා.
අද Aන ෙ. 1වාදයට සහභාÒ V )ය¦ම ෙදනාට ඉතාම:
ස්0ව/ත ෙවනවා. 1ෙශ2ෂෙය/ම 1පSෂෙc ම/K0ම/ලා ෙ.
ෙක>.පෙ: ෙබන gශ්න #බඳව මා සමඟ ?+ඝව කථා කළා.
ඔV/ සමඟ: සංවාදයS ඇ Vණා. මම ඒ )ය¦ ෙදනාට
ස්0ව/ත ෙවනවා. ෙබvෙහvම ස්0d.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG ඇම0මාෙ< සංෙශධන E-/ ඉAQප: කර/න.

2වන වග6%ය. - (105 වන අ$කාරෙt 12 වන
වග6%ය සංෙශIධනය bcම.)
வாசக 2.- (105ஆ அதியாயதி
12ஆ பிாிவிைன தித)
CLAUSE 2.- (Amendment of section 12 of Chapter 105.)

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG සභාප0ම*, මා පහත සඳහ/ සංෙශධනය ඉAQප:
කරනවා:
"1 වන

(The Hon. Deputy Speaker)

ෙබvෙහvම ස්0d.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.
පනE ෙකKපත ඊට අ3ලව ෙද වන වර bයවන ල4.

வினா விகப, ஏ"ெகாளபட&.
அதப(, சட)ல* இர டா* ,ைறயாக மதிபிடபட&.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

>ෙ, 10 වන ෙ«#ය ඉව: කර ඒ ෙවMවට පහත දැSෙවන
ෙකvටස ආෙ,ශ කර/න:'(ඇඇ) 39අ වන වග/ෙc (1) වන, (3) වන සහ (4) වන' ";

සංෙශIධනය ,-ගත o.ය යන 'ශ්නය !මසන ලj6, සභා
සමත !ය.
தி6த* விகப ஏ"ெகாளபட&.
Amendment put, and agreed to.

ම. පළවන ෙයIජනාව සභා සමත !ය.:
''පනE ෙකKපත Tණ පා2ෙ6. කාරක සභාවකට පැවOය
o. ය.'' --[ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා]

தீமானிகபட&.
சட)ல*
,/
பாரா0மற
/1
சாடபமாக" [மா மி (ைவ திய கலாநிதி) ராஜித
ேசனார ன]
"

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon.(Dr.) Rajitha Senaratne.]

කාරක සභාෙව4 සලකා බලන ල4.
[ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා \ලාසනා]ඪ !ය.]

/வி ஆராயபட&.
மா மி பிரதி சபாநாயக அவக தைலைம வகிதாக.]
[

Considered in Committee.
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 වන වග6%ය, පනE ෙකKපෙත ෙකටසi හැ}යට %ය
o.යp ෙයIග කරන ල4.
1ஆ* வாசக* சட)லதி பதியாக இ6க ேவ ெமன
கடைளயிடபட&.

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG වාfෙ,ව නානායSකාර ම/K0මාෙ< සංෙශධන
ඉAQප: කර/න.

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගG සභාප0ම*, මා පහත සඳහ/ සංෙශධන ඉAQප:
කරනවා:
"ඇඇඇ 39(අ)වන වග/ෙc (2)වන උප වග/ෙc
සඳහ/ 1ෙශ2ෂඥ ද/ත ෛවද'වG/ 1)/ ෙතරා ප: කරගM
ලබන එS සාමා6කෙයS යන තැනට පහත උපවග/ එක0
කළ I0ය:'ඉඉ 56 වන වග/ෙc සඳහ/ -යාපAංÆ ඖෂධෙ?/
1)/ ෙතරා ප: කරගM ලබන එS උපාධාQ ඖෂධෙ?
සාමා6කෙයSද;

Clause 1 ordered to stand part of the Bill.
ඉඉඉ 60 ආ වැ* වග/ෙc සඳහ/ -යාපAංÆ අ0G
ෛවද' වෘ:කය/ අතQ/ ෙතරා ප: කරගM ලබන එS
උපාධාQ අ0G ෛවද' වෘ:කෙයSද;

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙදවන වග/ය සංෙශධන ඉAQප: ම, ගG අමාත'0මා.

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගG සභාප0ම*,
ෙබනවා.

මට

ඉAQප:

මට

සංෙශධන

ඉඉඉඉ (60)(ඒ) වග/ෙc සඳහ/ -යාපAංÆ පQරක
ෛවද' වෘ:කය/ 1)/ ෙතරා ප: කරගM ලබන
උපාධාQ පQරක ෛවද' වෘ:කෙයS;
ඊ සහ ඊඊ අමාත'0මා 1)/ සාමා6කය/ ෙදෙදෙනP න.
කරන අතර, එS සාමා6කෙයP මාධ'ෙAෙයP 1ය I0 අතර,
අෙනS සාමා6කයා මහ ජනතාව අතQ/ ෙතරා ප:කර ග:
අෙයP 1ය I0 ය.''
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ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG ඇම0ම*, එම සංෙශධනය #ග/නවාද?

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගG ඇම0මා එම සංෙශධනය භාරග/නවාද?

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ. ගG වාfෙ,ව නානායSකාර ම/K0ම*,
ෙä2ෂ්ඨාකරණෙය/ ෙ. ඉAQප: කළ කG #බඳව °/^වS
ලබා ? ෙබනවා. ෙමය )ම ස.බ/ධයS නැහැ. ෙමvකද,
1ෙශ2ෂඥවG Specialist Registry එෙS *සා ඒක ෙවන:
අවස්ථාවක ග/න යාd fè. උසා1ය *ෙයගයS ලබා ?
ෙබ/ෙ/. ඉAQෙc? අ ස.+ණෙය/ම ඒ )යFල bයා:මක
මට අදහස් කරනවා.

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG දයා)Q ජයෙස2කර ම/K0මාෙ< සංෙශධන ඉAQප:
කර/න.

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගG සභාප0ම*, මම පහත සඳහ/ සංෙශධන ඉAQප:
කරනවා:
2. (ෙම / ම0 "gධාන gඥ«ය" යMෙව/ සඳහ/ කරM ලබන (105
වන අකාරය ) ෛවද' ආඥාපනෙ: 12 වන වග/ෙc (1) වන
උපවග/ෙc (ඇ) ෙÏදයට ඉS´ව ම පහත දැSෙවන ෙÏද ඇ0ළ:
ෙම/ එම වග/ය ෙමd/ සංෙශධනය කරM ලැෙ].
"(ඇඇ) 39 වන වග/ෙc (1) වන, (3) වන සහ (4) වන
උපවග/වල සඳහ/ 1ෙශ2ඥ ෛවද'වG/ 1)/ ෙතරා ප:කර
ගM ලබන සාමා6කය/ ෙදෙනSද;
(ඇඇඇ) 39අ වන වග/ෙc (2) උපවග/ෙc සඳහ/
1ෙශ2ෂඥ ද/ත ෛවද'වG/ 1)/ ෙතරා ප:කර ගM ලබන එS
සාමා6කෙයS;
ඉඉ 56 වන වග/ෙc සඳහ/ -යා පAංÆ ඖෂධෙ?/ 1)/
ෙතරා ප:කර ගM ලබන එS උපාධාQ ඖෂධෙ? සාමා6කෙයS;
ඉඉඉ 60 ආ වන වග/ෙc සඳහ/ -යා පAංÆ අ0G ෛවද'
වෘ:කය/ අ0Q/ ෙතරා ප:කර ගM ලබන එS උපාධාQ අ0G
ෛවද' වෘ:කෙයP;
ඉඉඉඉ 60 එ වන වග/ෙc සඳහ/ -යා පAංÆ පQරක
ෛවද' වෘ:කය/ 1)/ ෙතරා ප:කර ගM ලබන උපාධාQ
පQරක ෛවද' වෘ:කෙයP;
ඊ සහ ඊඊ අමාත'0මා 1)/ සාමා6කය/ ෙදෙදෙනP න.
කරM ලබන අතර, එS සාමා6කෙයP මාධ'ෙAෙයP 1ය I0
අතර, අෙනS සාමා6කයා මහ ජනතාව අතQ/ ෙතරා ප:කර ග:
අෙයP 1ය I0d".

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG ම/K0ම*, ෙ. #බඳ තමd fè. උසා1ෙc °/^ව
?ලා ෙබ/ෙ/, ෙ.ක Specialist Registry එක *සා ෙ.
ඉAQප: කළ පැ!Fල ෙවන: අවස්ථාවක ග/න යා. අ
gධාන පන: ෙක>.පත ෙගෙනනෙකvට ෙ. )යFලම ඉAQප:
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කරE. ඒ වාෙ<ම, අ පන: ෙක>.පත උපෙ,ශක කාරක
සභාවට ඉAQප: කරනවා. ඒ අවස්ථාෙ? කථා කරE.

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගG සභාප0ම*, ෙ. )යFලම යවාෙගන ය/න මට
අවශ'තාවS නැහැ. අ ඒ )යFල, ''සංෙශධන ෙලස ඉAQප:
කරනවා''ය යා ඉAQප: කර/න.. ගG ඇම0ම*, ඒවා
උපෙ,ශක කාරක සභාවට ඉAQප: කර ඊළඟ යවෙ+? ඒ ගැන
සලකා බලE. ෙ. කාරණය ඉSම*/ ෙගනාෙවv: ෙහvඳd.
අදාළ ෙනvවන පQA ඇ0ළ: කර/නය යාd ඒ අයෙ< ඉF_ම
ෙබ/ෙ/. ෙ. ),ධ ෙවලා ෙබන කාරණය: සමඟ ඒ අය
ෙමතැ*/ ඉව: ෙවd යා ඒ අයට බයS ෙබනවා.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නE:, ඒ අය ඒ කGණම fè. උසා1යට ඉAQප: කළා.
ෙä2ෂ්ඨාකරණය °/^ කළා, එවැ* ෙදයS ඒ අයට )^
ෙව/ෙ/ නැහැ යා. ඊට පfව ෛවද'වG මා සමඟ පැවfෙ, ඒ
ෙගvFල/ට ඒක ^/ෙ/ නැ Vණාට තම/ට ඒක ෙවනවාය
යා. මම ද/ෙ/: නැහැ ඒ කාරණය. ඒ ගැන g),ධ
¯ඥවG/ෙග/ මම ඇÅවා, අෙ« ¯ප ෙදපා+තෙ./0ෙ
¯ඥවG/ෙගM: ඇÅවා. ඒ අය වා, "ෙ.ෙS ණාට
එෙහම ෙව/ෙ/ නැහැ. තම/ ''ඇඟaම'' 1තරd ෙ.ෙS වරදS
1යට ෙබ/ෙ/." යා.

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙහvඳd. එෙහම න. ෙයජනා ෙ.? අ ඒක ඇ0ළ: කර
ග*E.
2 වන වග6%ය, සංෙශI$තාකාරෙය6, පනE ෙකKපෙත
ෙකටසi හැ}යට %ය o.යp ෙයIග කරන ල4.
2ஆ* வாசக* தி6தபடவா சட)லதி பதியாக
இ6க ேவ ெமன கடைளயிடபட&.
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

3 වන වග6%ය, පනE ෙකKපෙත ෙකටසi හැ}යට %ය
o.යp ෙයIග කරන ල4.
3ஆ* வாசக* சட)லதி பதியாக இ6க ேவ ெமன
கடைளயிடபட&.
Clause 3 ordered to stand part of the Bill.

4 වන වග6%ය.- ('ධාන 'ඥ%යට 39අ,
39ආ සහ 39ඇ අE වග6% ඇ.ළE
bcම.)
வாசக 4.- (தைம சடவா!கதி
39அ, 39ஆ ம%& 39இ எ) *திய
பிாி+கைள உ*.த)

CLAUSE 4. - (Insertion of new sections 39A , 39B and
39C in the principal enactment.)
ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG සභාප0ම*, මා පහත සඳහ/ සංෙශධන ඉAQප:
කරනවා:

339

340

පා+-ෙ./0ව

[ගG (ෛවද') රා6ත ෙස2නාර:න මහතා]

(5) "39අ. (3) ස්ථානයටද එෙලසම, පහත සඳහ/ ෙකvටස එක0 කළ
I0 ය:

(1) "2 වන >ෙ, 1 වන ෙ«#ෙc )ට 4 වන ෙ«#ය දSවා ෙ«# (එම
ෙ«# ෙදක ද ඇ0ළ:ව) ඉව: කර ඒ ෙවMවට පහත දැSෙවන
ෙකvටස ආෙ,ශ කර/න:'gධාන gඥ«යට
39අ, 39ආ, 'gධාන
gඥ«යට 39අ, 39ආ,
39ඇ සහ 39ඈ අ¦:
වග/
ඇ0ළ: ම.

4. gධාන gඥ«ෙc 39 වන
වග/යට ඉS´ව ම පහත දැSෙවන
අ¦: වග/ ඇ0ළ: කරM ලබන අතර,
එම වග/ එම gඥ«ෙc 39අ, 39ආ,
39ඇ සහ 39 ඈ වග/ ෙලස බලා:මක
1ය I0 ය.' ''

(2) "5 වන >ෙ, 7 වන ෙ«#යට ඉS´ව ම පහත දැSෙවන ෙකvටස
ආෙ,ශ කර/න:“-යාපAංÆ 1ෙශ2ෂඥ
ෛවද'වG/ ෙහ
1ෙශ2ෂඥ ද/ත
ෛවද'වG/ට අදාළ
1ෙශ2ෂඥයP ෙලස
වෘ:ෙය ෙය?මට
ක. ඇ බව.

'39ඈ. 39ආ වන වග/ය යටෙ:
-යාපAංÆ 1ෙශ2ෂඥ ෛවද'වG/ට ෙහ
1ෙශ2ෂඥ ද/ත ෛවද'වG/ට
ලංකාව
0ළ අදාළ 1ෙශ2ෂඥයP ෙලස වෘ:ෙc
ෙය?මට:, ඒ වෘ:ෙc ෙය?ෙ. ? සපයM
ලබන ඖෂධ සහ ශල' උපාංගවල ෙහ
ලබාෙදන ෙවන: ෙස2වාවල
Qවැය
ඇ0ළ: වන සාධාරණ වෘ:°මය ගාස්0වS
ඉFලා )¿මට සහ අයකර ගැ¯මට:
කම ´ය I0 ය.'; "

සංෙශIධන ,-ගත o.ය යන 'ශ්නය !මසන ලj6, සභා
සමත !ය.
தி6த7க விகப ஏ"ெகாளபடன.
Amendments put, and agreed to.

'gධාන gඥ«ය යටෙ: VIII,VIII (අ), VIII(අඅ) යන
ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA' "
(6) "39අ. (3) '... උපා ආයතනෙc ෙයග'තා M. දkඩ සÄරාලන
ය. තැනැ:තPට ...' යන ස්ථානයට පහත සඳහ/ ෙකvටස
එක0 1ය I0 ය:
'gධාන gඥ«ෙc VIII,VIII
ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA'

(අ),

VIII(අඅ)

යන

(7) "39(ආ) උපවග/ෙc (ඇ)  '... g°තන සහකයS ඉAQප:
කර/ෙ/ න., ...' යන ස්ථානයට පහත සඳහ/ ෙකvටස එක0
කළ I0 ය:
'gධාන gඥ«ෙc VIII,VIII
ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA'

(අ),

VIII(අඅ)

යන

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG අමාත'0මා එම සංෙශධන #ග/නවාද?

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ. ෙ. ෙගෙනන ෙයජනාව ෛවද' ආඥා පනෙ:
Section 13 ට 1G,ධ වනවා. අෙනS කාරණය, Board එක
#බඳව ස.+ණෙය/ම කG gධාන පනෙ: ඉAQප: කර
ෙබනවා. ෙ. යන ෙයජනාව ඒවා: සමඟ ගැළෙප/ෙ/
නැහැ.

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG වාfෙ,ව නානායSකාර ම/K0මා.

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගG සභාප0ම*, 4වන
සංෙශධන මා ඉAQප: කරනවා:

වග/යට

පහත

සඳහ/

(1) "(අ) gධාන gඥ«ය යටෙ: යන ස්ථානයට පහත සඳහ/ වාක'ය
එක0 1ය I0 ය:
'gධාන gඥ«ෙc VIII,VIII
ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA' "

(අ),

VIII(අඅ)

යන

(2) "(ආ) *ශ්Æතව දSවන f^fක. ඇ යන ස්ථානයට පහත සඳහ/
වාක'ය එක0 1ය I0 ය:
'gධාන gඥ«ෙc VIII,VIII
ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA'

(අ),

VIII(අඅ)

යන

(3) " '39අ. (1) ෛවද' ෙස2වා ව'වස්ථා සං·හෙc *ශ්Æතව දSවා ඇ
පQA...' යන ස්ථානයට පහත සඳහ/ වාක' එක0 කළ I0 ය:
'gධාන gඥ«ෙc VIII,VIII
ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA' "

(අ),

VIII(අඅ)

යන

(4) " '39අ. (2) ෛවද' ෙස2වා ව'වස්ථා සං·හෙc *ශ්Æතව දSවා ඇ
පQA...' යන ස්ථානයට පහත සඳහ/ වාක' එක0 කළ I0 ය:
'gධාන gඥ«ය යටෙ: VIII,VIII (අ), VIII(අඅ) යන
ෙකvටස්වලට අදාළ ෙනvවන පQA'

gධාන gඥ«ෙc VIII,VIII (අ), VIII(අඅ) යන ෙකvටස්වලට
ෙ. ෙගන එන සංෙශධනවල බලපෑමS ෙහ අදාළ aමS නැහැd
යනවා න., එය gමාණව:.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක ෛවද'
නැහැ.

ආඥා පනෙ: Section 13ට අදාළ ව/ෙ/

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG දයා)Q ජයෙස2කර ම/K0මා සංෙශධන ඉAQප:
කර/ෙ/ නැහැ ෙ/ද?

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ඉAQප: කරනවා. ෙ. කාරණාම තමd ෙය/ෙ/.
මම:, වාfෙ,ව නානායSකාර ම/K0මා: ඉAQප: කර ෙබන
කාරණා එකd. ෙ. හැම එකකටම VIII,VIII (අ), VIII(අඅ)
ෙකvටස් බලපානවා යලා තමd ඒ අය ය/ෙ/. අ*S ඒවා
පැ:ත/ යE ෙක. නE:, ෙ. කාරණාව Aහා ඔබ0මා
ෙපv[ඩS බැ¦ෙවv: ෙහvඳd යලා තමd මම ෙයජනා කෙළ2.
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ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

Those are inconsistent with Section 13 of the Medical
Ordinance.
ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

හQ, ෙබvෙහvම ස්0d.

4 වන වග6%ය, සංෙශI$තාකාරෙය6, පනE ෙකKපෙත
ෙකටසi හැ}යට %ය o.යp ෙයIග කරන ල4.
4ஆ* வாசக* தி6தபடவா சட)லதி பதியாக
இ6க ேவ ெமன கடைளயிடபட&.
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 වන වග6%ය.- ('ධාන 'ඥ%ෙt 74 වන
වග6%ය සංෙශIධනය bcම.)
வாசக 5.- (தைம சடவா!கதி
74ஆ பிாிைவ தித)

CLAUSE 5. - (Amendment of section 74 of the principal enactment.)

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG සභාප0ම*, පහත සඳහ/ සංෙශධනය මා ඉAQප:
කරනවා:
" 5 වන >ෙ, 24 වන ෙ«#ෙc )ට 28 වන ෙ«#ය දSවා (එම ෙ«#
ෙදක ද ඇ0ළ:ව) ඉව: කර ඒ ෙවMවට පහත දැSෙවන
ෙකvටස ආෙ,ශ කර/න:
'ෛවද' ෙස2වා ව'වස්ථා සං·හය ය/ෙන/, 2014
ඔSෙතබ+ මස 11 වන Aන සහ අංක 1883/17 දරන ගැස²
ප³ෙc පළ කරන ලද ෛවද' ෙස2වා ව'වස්ථා සං·හය ම/
අවස/ වරට සංෙශධනය කරන ලද සහ ක-/ කල
සංෙශධනය කරM ලැ´ය හැ පQA වන, 1991 මැd මස 17
වන Aන සහ අංක 662/11 දරන ගැස² ප³ෙc පළ කරන ලද
ෛවද' ෙස2වා ව'වස්ථා සං·හය අදහස් ෙ;' "

සංෙශIධනය ,-ගත o.ය යන 'ශ්නය !මසන ලj6, සභා
සමත !ය.
தி6த* விகப ஏ"ெகாளபட&.
Amendment put, and agreed to.

5 වන වග6%ය, සංෙශI$තාකාරෙය6, පනE ෙකKපෙත
ෙකටසi හැ}යට %ය o.යp ෙයIග කරන ල4.
5ஆ* வாசக* தி6தபடவா சட)லதி பதியாக
இ6க ேவ ெமன கடைளயிடபட&.
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 සහ 7 වග6% පනE ෙකKපෙත ෙකටසi හැ}යට %ය
o. යp ෙයIග කරන ල4.
6ஆ*
ம"* 7ஆ* வாசக7க சட)லதி பதியாக
இ6கேவ ெமன கடைளயிடபட&.
Clauses 6 and 7 ordered to stand part of the Bill.

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG වාfෙ,ව නානායSකාර ම/K0ම*, ඔබ0මාෙ< නව
වග/ය ඉAQප: කර/න.
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ග/ වාzෙ1ව නානායiකාර මහතා

(மாமி வா;ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගG සභාප0ම*, පහත සඳහ/ පQA නව වග/ය ඇ0ළ:
1ය I0ය.
"ෛවද' සභාෙ )ය¦ම සාමා6කය/ - ඉ සහ ඊ යන ෙකvටස් හැර
ඉQ )ය¦ම සාමා6කය/- gධාන gඥ«ෙc 20, 41,56, 60B සහ 60G
යන වග/ යටෙ: -යා පAංÆ සාමා6කය/ 1ය I0ය.''

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG ඇම0මා එම සංෙශධනය #ග/නවාද?

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මම ත/ෙ/ ෙමම ෙයජනාව: ෙ. සංෙශධනවලට
ස.බ/ධ ෙව/ෙ/ නැහැ. ෙමvකද, ෙමම කG )යFලම f.
උසා1යට ඉAQප: කළා, ෙමම කG ෙවනමම ග/න යලා
තමd ෙ. එම *සා ෙමම ඉAQප: මට එකඟ ෙව/ෙ/
නැහැ.

ග/ සභාප%.මා

(மாமி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG දයා)Q ජයෙස2කර ම/K0ම*, ඔබ0මා සංෙශධන
ඉAQප: කර/ෙ/ නැ,ද? අපට කාලය #බඳ gශ්නයS
ෙබනවා.

ග/ දයාO ජයෙසgකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, අවශ' නැහැ. එම සංෙශධන »ක මම ඉAQප:
කර/න., ඉAQෙc?.

'ඥ% වග6%ය සහ නාමය පනE ෙකKපෙත ෙකටසi
හැ}යට %ය o.යp ෙයIග කරන ල4.
පනE ෙකKපත, සංෙශIධන සතව වාතා කරන ල4.

சடமா வாசக,* தைல * சட)லதி பதியாக இ6க
ேவ ெமன கடைளயிடபட&.
சட)ல* தி6த7க0ட அறிைக ெச9யபட&.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, "පන: ෙක>.පත
සංෙශතාකාරෙය/ දැ/ 0/වන වර ය1ය I0ය"d මම
ෙයජනා කරනවා.
පන: ෙක>.පෙත ෙස^ප:වල E}ණ ෙදෂ, ව'ාකරණ
ෙදෂ, අංක ෙදෂ *වැරA කර ගැ¯ම හා ආMෂංක සංෙශධන
සඳහා අවසර ෙදන ෙලස ද ඉFලා )».

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.
පනE ෙකKපත ඊට අ3ලව සංෙශI$තාකාරෙය6, .6 වන
වර bයවා සමත කරන ල4.

வினா விகப, ஏ"ெகாளபட&.
அதப(, சட)ல* தி6தபடவா )றா*,ைறயாக
மதிபிடப நிைறேவ"றபட&.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.
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පා+-ෙ./0ව

ජා%ක ඖෂධ යාමන අ$කාOය පනත :
ෙයIග
ேதசிய ம1க2 ஒ45.ப6
அதிகாரசைப சட: ஒ45.விதிக2
NATIONAL MEDICINES REGULATORY
AUTHORITY ACT: REGULATIONS

"1ෙ,ශ අමාත'ාංශය 1)/ 11ධ රාජතා/Cකය/ සඳහා (1ෙ,ශ හා
ෙ,ය) සංචාර හා උ:සව සං1ධානය ෙ.?,
1.

*) හා #ග: Uමෙදය/ අMගමනය ෙනvම.

2.

එම සංචාර හා උ:සවවල gඵල
1ශාල 1යද. )^ ම.

3.

ෙමම සංචාර හා උ:සවවල? රාජ' EදF අවභා1තාව/
*)යාකාර පSෂණ )^ ෙනvම.

#බඳ *) ඇගßමS නැව
#බඳ

ග/ (ෛවද:) රාhත ෙසgනාරEන මහතා

(மாமி (ைவ(திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார(ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මා පහත සඳහ/ ෙයජනාව
ඉAQප: කරනවා:
"2015 අංක 5 දරන ජාක ඖෂධ *යාමන අකාQය පනෙ: 59 සහ
63 වග/ සමඟ ය1ය I0, 142(2) වග/ෙc (ද) ෙÏදය යටෙ: 2017
අංක 2 දරන ඖෂධ -යාපAංÆ ම (ගාස්0) *ෙයග ස.බ/ධෙය/
ෙසºඛ', ෙපෂණ හා ෙ,ය ෛවද' අමාත'වරයා 1)/ සාදන ල^ව,
2018 ජනවාQ 05 Aනැ අංක 2052/33 දරන අ 1ෙශ2ෂ ගැස² ප³ෙc
පළ කරM ලැබ, 2018.04.03 Aන ඉAQප: කරන ලද *ෙයග අMමත කළ
I0 ය."

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.
வினா விகப ஏ"ெகாளபட&.

Question put, and agreed to.

කPතැQම

ஒதிைவ9*

ADJOURNMENT
ග/ ගය6ත ක/ණා%ලක මහතා

(மாமி கய#த க2ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, "පා+-ෙ./0ව දැ/
කFතැ´ය I0ය"d මා ෙයජනා කරනවා.

'ශ්නය සභාlඛ කරන ල4.
வினா எதிய*பெப"ற&.
Question proposed.

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

සභාව කF තැjෙ. ෙයජනාව, ගG ´මF ර:නායක
ම/K0මා.

!ෙ1ශ අමාත:ාංශය රාජතා6ක සංචාර
සං!ධානය bcෙ4 මහජන lදP
අවභා!තය

ெவளிநா6 அ<வக2 அைம= ஒ45.
ெச>கிற இராஜத1திர விஜய5களி அரச
நிதி தவறாக! ைகயாள9ப6த
MISUSE OF PUBLIC FUNDS BY FOREIGN
MINISTRY IN ORGANIZING DIPLOMATIC VISITS
[අ.භා. 5.29]

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අද Aන සභාව කF තබන
අවස්ථාෙ ඉAQප: කරM ලබන ෙයජනාව ෙමයd.

ආAය 1)/ ජනතා EදF 1ශාල අවභා1තාව/වලට ලSaම:, ඉAQෙc?
එෙස2 ෙනvaමට අවශ' 1ම: යවර ගැ¯ම:, Uමෙද සැකiම:,
ල' අවභා1තාව/ #බඳ පSෂණ )^ම: කළ I0 බවට ෙමම
පා+-ෙ./0ව ෙයජනා කරd."

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, ෙමම කGණ ඉAQප:
කර/ෙ/ ජාක වැදග:කම/ I0 සහ ජාත'/තර
වශෙයM: ය. අවධානයකට ලSa ෙබන gශ්න පයS
#බඳව ෙ. රෙ² ජනතාවෙ<:, ෙ. සභාෙ:, 1ෙ,ශ කටI0
අමාත'0මාෙ<: අවධානය ෙයvE කර/නd. මා ෙ. යන
කGණ ස.බ/ධව ඉතා Pgකට, ඉතා ක¥ පැFලමS ඇ කරÄ
)^a. පfය අVG^ 7, 8 ඇ0ළත අෙ« රෙ² )^ a ෙබන බව
ඔබ0මා ද/නවා. ෙ. රෙ² 1ෙ,ශ අමාත'ාංශය යලා
ය/ෙ/ ෙ. රට ආරSෂා කර ගැ¯මට ෙබන එSතරා
වළFලS වාෙ<d. ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, අ
*ක.ම *ක. ෙගvඩ´මS ෙනvෙවd; ස්ෛව රටS. ඒ ස්ෛව
රෙ² අෙනS රාජ'ය/ෙග/ එFල 1ය හැ 11ධාකාර
ත+ජනය/ෙග/ අපව ආරSෂා කරග/න කටI0 කර/ෙ/
1ෙ,ශ අමාත'ාංශයd. ඒ *සා 1ෙ,ශ ස.බ/ධතා අශය
වැදග:. අ ඒවාට 1ශාල EදලS 1යද. කරනවා. එවැ* 1ශාල
EදලS 1යද. කර,A ඒ 1යදමට සQලන ව»නාකමS අ
ඒවාෙය/ උපයා ගත I0 ෙවනවා, ෙ,ශපාලන වශෙය/.
අෙනS කGණ තමd 1ෙ,ශ අමාත'ාංශය 0#/ )^ 1ය
හැ වැÀ,දක gඵලය ´F¹මක පරණ යකඩ දැ.මා වාෙ<
ෙව/ෙ/ නැහැ. නැ:න., බාල )ෙම/ දාලා ෙගvඩනැFලS
හැ^වා වාෙ< ෙව/ෙ/ නැහැ. ඒවා රාජ තා/Cක අVF නැ:න.
diplomatic blunders බවට ප: ෙවනවා. ඒ *සා ෙ.ක වැදග:
ෙදයS. ඒ *සා 1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc ෙපMම, හැ)ම,
Ä,ගලය/ෙ< හැ)ම අශය වැදග: ෙවනවා. නE:, අ
කVG: ද/නවා, 1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc කටI0 #බඳ ෙපv^
ජනතාව 0ළ ෙලvP අවෙබධයS නැහැ යලා.
මම ය/ෙ/ නැහැ, 1ෙ,ශ ඇමවG හැම ෙකනාම
එෙහමd; ජනාපවG, අගමැවG හැම ෙකනාම එෙහමd;
)ය¦ම තානාපවG එෙහමd යලා. නE:, ´-යන ගණනS,
G යF ෙක» දහස් ගණනS 1ෙ,ශ කටI0වලට ෙ. රෙ²
ජනතාවෙ< බ^ EදF ෙව/ කරනවා. ඒවාට අදාළ කරන
වගY.ස.ප/න Uමයකට ෙ. 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශය
පfය අVG^ 7, 8 ඇ0ළත? -ෙ. අVG,ද: ඇ0¥ව- කටI0
ෙනvම #බඳ ඉතාම නරක උදාහරණ පයS මම
ඉස්ෙසFලාම මතS කරෙගන ය/න කැමැd.
ගG ඇම0ම*, ඔබ0මා ද/නවා ටÄ 1ෙ,ශ කටI0
අමාත'වරයP වන ෙරත ෙබෙගvFලාගම මහතාට එSතරා
අවස්ථාවක? ෙචදනාවS ඉAQප: Vණා එ0මාෙ< Aය!යෙ<
උප/ Aන සාදය සඳහා
ලංකාෙ එSස: ජනපද තානාප
කා+යාලෙc අ1ශාල EදලS වැය කළා යලා. ඒ කාලෙc
Äව: ප: වා+තා කළා G යF ලSෂ 25S යලා. ඒ ය/ෙ/,
birthday cake එෙS ව»නාකම 1තරS G යF ලSෂ 25d
යලාd ෙ. ෙකෙස2 Vණ:, G යF ලSෂයS Vණ: 1යද.
කළා න. වැරAd. ඇ:තටම G යF ලSෂ 25ක ෙSS එකS
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ෙමvන වාෙ<ද යලා අපට බලා ග/න Ä¥ව/ Vණා න. ෙහvඳd
යලා: ෙතනවා. ලSෂ ගණන ෙකෙස2 ෙවත: එෙහම
ෙචදනාවS ණා.
ඊළඟට, අද ෙ. රෙ² gධාන ෙ,ශපාලනඥයPෙ< ෙසවෙk
සැඟa )»න ස6/ ද වාස් hණව+ධන යන ටÄ පා+-ෙ./0
ම/Kවරයාෙ< කෑම ´F
#බඳව පfය කාලෙc
අ/ත+ජාලෙc 11ධ කථා ÅවමාG Vණා. ඒ වාෙ<ම ඒ #බඳ
පSෂණ ),ධ V බව ඔබ0මා ද/නවා. එක කෑම ෙලකට
G යF ලSෂ ෙදකකට ආස/න EදලS 1යද. කර ණා. ඒවා
ෙගවා ෙk 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශෙc Eද-/.
ඊළඟට, ටÄ ජනාප ම/ද රාජපSෂ මහතාෙ< ´Qඳ
Öර/ රාජපSෂ මහ:ය gංශෙc ෙවසS බල/න Fලා
නතර V ෙහටලෙc ගාස්0ව ගැන අ කVG: අසා ෙබනවා.
එක Aනක ෙහටF ගාස්0ව G යF ලSෂ 25S ෙවලා ෙබනවා.
එයට අදාළ *ශ්Æත - ෙFඛන ෙබනවා. ඒ ස.බ/ධෙය/
පSෂණයS ),ධ Vණාද යා මම ද/ෙ/ නැහැ. ඊළඟට, ෙ.ක එතර. ෙහ#දරV ෙවලා නැහැ- ව+තමාන ජනාප
ෛමKපාල )Qෙස2න මහතාෙ< පළE
තාන' සංචාරෙc?
එ0මාට +ණ කා_නව butler ෙකනP -ඒ ය/ෙ/, helper
ෙකනP ෙනvෙවd, butler ෙකනP. )ංහෙල/ ඒ සඳහා භා1ත
කරන වචනය මම ද/ෙ/ නැහැ- 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශය
ම/ තාන'ෙc? අMISත කළා. මෙ< අවෙබධෙc හැ»යට
ඒ butler සඳහා Aන 5ක 1යදම වශෙය/ පV. 6,000කට වැ¹
EදලS ෙගවා. ෙමvකද, ´Fවල breakdown එක එ/ෙ/ නැහැ.
පSෂණයS කෙළv: ඒක ඔ«Ä ෙ1. ෙකෙස2 ෙහ
ජනාපවරයාෙ< butler සඳහා දවස් 5ට G යF ලSෂ 12කට
වැ¹ EදලS ෙගවා.
ඊළඟට, මෑතක? ෙහ#දරV V කGණ තමd, තාන'ෙc
පා+-ෙ./0 ම/KවරයPට ලංකාෙ සංචාරය සඳහා අවස්ථා
ෙදකක? 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශය අ1ශාල EදලS 1යද.
ම #බඳ ),ය. ඒකට ලංකාෙව/ ෙනvෙවd ඇ:තටම
gශ්නය ඇ Vෙk; තාන'ෙයMd gශ්නය ඇ Vෙk. ඉය/
ෙ«ස්- යන ම/Kවරයාට පා+-ෙ./0 සභාවාර 30S තහන.
කර ෙබනවා, තාන' පා+-ෙ./0ව. ඔÅ ලSෂ 130කට
ආස/න EදලS ලංකා රජෙc බ^ EදFව-/ ලබා ගැ¯ම ගැන
තාන' පා+-ෙ./0ෙ ආචාර ධ+ම #බඳ ක>වට වා+තා
ෙනvම *සාd ඔÅට පා+-ෙ./0ෙ සභාවාර 30S තහන.
Vෙk. මා ද/නා හැ»යට දැනට ඔÅට 1G,ධව ෙප:සමS
අ:ස/ ෙකෙරනවා, අය+ල/තෙc ඔÅෙ< ආසනය 0ළ. ඒ
ෙප:සම හQයාකාරව bයා:මක Vෙණv:, ඒ ය/ෙ/, ඒ
ෙප:සමට )යයට 10කට වැ¹ gමාණයS අ:ස/ කරලා ඉF_ම
කෙළv:, -දැනට ස්ථාන ගණනාවක ඒ ෙප:සම අ:ස/
ෙකෙරනවා- ඔÅට ම/K çරය අ ෙවලා, අ¦/
මැවරණයකට ඉAQප: ෙව/න ෙවනවා.
ෙකෙස2 Vව: ගG 1ෙ,ශ කටI0 ඇම0ම*, අර ක-/ පැර!- ),ව-/ සමහර ඒවාට පSෂණ ),ධ ෙවලා
ෙබනවා. ජනාපවරයාට අදාළ ),ය තරමS අ¦: එකS
Vණ: ඒකට: අVG^ ගණනS ෙවනවා. ඒක: ඔබ0මාෙ<
අමාත'ාංශෙය/ පSෂණයS කළ I0 එකS. ෙකෙස2 ෙහ,
ලංකාෙ බ^ EදF ලSෂ 130S 1යද. ම #බඳ කාරණයට
තාන' රජය,
තාන' පා+-ෙ./0ව ඉය/ ෙ«ස්ම/Kවරයාෙ< සභා වාර තහන. කරලා ෙබනවා. හැබැd, ඒ
සF- ෙගෙ ෙ. ^«ප:, ÄංÆ රෙ² *f/ෙ< බ^
සF-ව-Md. එතෙකvට
ලංකා පා+-ෙ./0ව; ආklව ඒ
ෙවMෙව/ ෙමvකSද කර/ෙ/ යන එක #බඳවd මම
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ඔබ0මාෙ< අවධානය ෙයvE කරව/ෙ/. BBC එක, "The
Guardian" එක ඇ0¥ ජාත'/තර මාධ' )යFල ෙමය වා+තා
කළා. මම ඒ අMව, 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශෙc ආංÖක
අ¶Sෂණ කාරක සභාවට ෙ. ස.බ/ධෙය/ පැ!- කළා.
1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc *ලධාQ මහ:වG ස.+ණෙය/ම
ෙනvVණ: -තව: කළ I0 ෙ,වF ෙබනවා- ඒ #බඳව ය.
gමාණයකට සෑeමකට ප: 1ය හැ වා+තා gමාණයS අප ෙවත
ඉAQප: කර ෙබනවා. ඒ ස.බ/ධෙය/ මම එ0ම/ලාට
ස්0ව/ත වනවා. ඒ වා+තා: පදන. කරෙගන තමd මා ෙ.
රෙ² ජනතාවට ෙ. කGණ ය/න ය/ෙ/. ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, අප 1යද. කර/ෙ/ බ^ EදF බව ඔබ0මා
ද/නවා. ගG ¯පවරයPව )» අෙ« 1ෙ,ශ අමාත'0මා
ද/නවා, බ^ EදF 1යද. කර,? ෙලකෙc gධාන ලධ+මයS
1යට value for money යන එක #ග/නා බව. අප EදF
1යද. කරනවා න., අප ඒවාෙය/ ෙමvන ෙ, කළ:, ඒ ෙයvදවන
Eදලට ගැළෙපන gඵලයS ලැ´ය I0ය යන එක Pමන
චUෙFඛනය/ ෙහ නතර ව/ෙ/ නැහැ. එයd වැදග:ම
ෙදය. 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශය උ:සව සං1ධානෙc?,
1ෙ,ය රාජ' තා/Cකය/ට ආරාධනා කර,?, ෙ,ය රාජ'
තා/Cකය/ 1ෙ,ශගත ෙව,? value for money යන එක
justify වන ආකාරෙc bයා
#ෙවළS 1ෙ,ශ කටI0
අමාත'ාංශය ස0ව භා1තාෙ නැහැ. Value for money යන
එක gප:යS පමණS ෙනvෙවd, science එකS. Pඩා
*ලධාQ/ ස.බ/ධව න. එය ය. ම²ටම/ ෙබනවා යා
අ ද/නවා. නE: gධාන ෙපළට - VIP, VVIP ම²ටමට - යාට
පfව එවැ/නS ෙනvමැ බව තමd ෙපෙන/න ෙබ/ෙ/.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, මා දැනග/න කැමැd,
ම/ද රාජපSෂ මැ0මාෙ< ´Qඳට දවසකට ලSෂ 25ක කාමර
P-යS සත ෙහටලයS book කර/න 1ෙ,ශ අමාත'ාංශයට
ෙබන මඟ ෙප/aම PමSද යා. G යF ලSෂ 50ක එකS
Vණ: book කර/න Ä¥ව/ද, එවැ* ඒවා gංශෙc ෙබනවා
න.? මා ඒ ගැන දැනග/න කැමැd. ලSෂ 100ක එකS Vණ:
book කර/න Ä¥ව/ද, ගG අමාත'0ම*? ෙමvකද, මට
මතකd, මා ÄංÆ කාලෙc එ0ය ෙමv/»ෙසQයS කළා. ඒ
ෙමv/»ෙසQය කරෙගන ය ෙගදර මට තවම මතS ෙවනවා. ඒ
එ0ය ව:
පQසරය ග:ෙතv:, මා ත/ෙ/ නැහැ, ඒ
ෙගවF G යF ලSෂ 4S, 5S ෙහ ව»න ඒවාය යා.
එ0යෙ< gශ්නය ගැනම ෙනvෙවd මා අහ/ෙ/. මා අහ/ෙ/,
ඒ ආකාරයට ෙව/ . කර/න මා+ෙගපෙ,ශනයS
ෙබනවාද යාd. ෙදවන කාරණය ෙ.කd. ෙ.වා 0ළ අෙ«Sෂා
අතර ගැ>මS - a conflict of interest - ෙබනවා. සමහර 1ට
1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශෙc *ලධාQයPට Ä¥ව/කම
ෙබනවා, තම/ෙ< තන0ර ඉහළ දමා ගැ¯ම සඳහා ඊළඟ
promotion එක ග/නම තම/ට සලක/න හ.බ ෙවන VIPට
ෙහ VVIPට වැ¹Äර සලක/න. එෙහම ෙව/න Ä¥ව/. ඒ
වාෙ< ෙ,වF පාලනය කර/ෙ/ ෙකvෙහvමද යන gශ්නය අ
ඔබ0මාෙග/ අහනවා, ගG අමාත'0ම*. ගG *ෙයජ'
කථානායක0ම*, ඒ වාෙ<ම අපට ෙපෙනනවා EදF
ෙමෙහයaෙ. බලය ෙබන *සා, °/^ ගැ¯ෙ. බලය ෙබන
*සා සමහර අය කරන ෙ,වF. යමනS ෙබනවා ෙ/, "හැ/ද
අෙ: ෙබන *සා අ ම ෙබදා ග/නවා" -administrating
ourselves- යා. 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශෙc සමහර ෙ,වF
ස.බ/ධෙය/ එවැ* ත::වයP: අ දැක ෙබනවා. 1ෙ,ය
සංචාර ස.බ/ධව, ආරාධනා ස.බ/ධව හQයාකාර මඟ
ෙප/aමS නැ *සා රාජ' තා/Cක අVF *+මාණය ෙවලා
ෙබනවා. මෙ< *ශ්Æත ෙයජනාව ස.බ/ධෙය/ මා ඊළඟට
ෙ. පා+-ෙ./0වට කG ඉAQප: කරනවා. මා
ඇමවරයාෙග/ ඉFලා )»/ෙ/ ෙ. බරපතළ ගැට¦ව
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[ගG ´මF ර:නායක මහතා]

ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා

(மாமி பிரதி* சபாநாயக அவக)

1සඳ/න යාd. ෙරත ෙබෙගvFලාගම මැ0මාෙ<
Aය!යෙ< උප/ Aන සාදය පැවැ:aම ගැන අපට gශ්නයS
නැහැ. එ0මා ඒක හෙඳ2 පැවැ: ව: කමS නැහැ. දැ/ private
spacecraft ෙබනවා. / ඒවාෙc සාද පව:ව/න Ä¥ව/.
නE: රාජ' බ^ EදF ෙයvදවා එ0මා කරÄ ඒ කටI:තට 1යද.
කර/න ෙවv ංට/වල  තානාප කා+යාලයට බලය
ලැෙk ෙකvෙහ/ද? ඒකd අපට ෙබන gශ්නය. මා ම0
කර/ෙ/ එයd. පළEවන කාරණය ෙ.කd. අදට ගැළෙපන,
ෙලකෙc ෙබන best practicesවලට ගැළෙපන *)
චUෙFඛයS, guidelines මාලාවS හදලා ඔබ0මා ෙ.
පා+-ෙ./0වට ඉAQප: කර/න යන ඉF_ම අ ඉස්සර
ෙවලාම කරනවා, ගG අමාත'0ම*. අ ය/ෙ/ නැහැ, අෙ«
රාජ' තා/Cකය/ / *ක. කඩවF ගාෙ/ ඉ/න, එෙහම
නැ:න. ÄංÆ hotel එකක ඉ/න, යහ¥ව/ෙ< ෙගවFවල ඉ/න
යා. අ එෙහම ය/ෙ/ නැහැ. අ ය/ෙ/, value for
money යන gප:යට අMව, ජාත'/තරෙc #ග:
Uමෙදවලට අMව ඔබ0මා f^f චUෙFඛනයS, f^f
guidelines හද/න යාd. ඒවා කැlවාම ලැෙබන දûව. ද එ
සඳහ/ කර/න.
ෙදවන කාරණය ෙ.කd. මා *ශ්Æත වශෙය/ අද ඉAQප:
කර/නා
කGණ µට ක-M: ඉAQප: ෙවලා යට /
ෙබනවා.
Öර/
මැ*යෙ<
කාරණය,
ෙරත
ෙබෙගvFලාගම මහතාෙ< ගැට¦ව වාෙ< ෙ,වF, ස6/ ද වාස්
මහතාෙ< 1යද. ආAය #බඳව වහාම අපරාධ පSෂණ
ෙදපා+තෙ./0වට ෙහ එෙහම නැ:න., අපරාධ පSෂණ
කටI0 )^ කරන ආklෙ #ග: ආයතනයකට -ෙපv_)ය
ෙහ එවැ* ආයතනයකට- ෙහ භාර ?ලා අවශ' කටI0 කර/න.
ගG අමාත'0ම*, ¯පවරයP හැ»යට ටÄ ඔබ0මා
පැහැA-වම ද/නවා, ඒවා ඉAQප: කළ I0 තැන ගැන. ඒ *සා,
අදාළ ආයතනයට ෙයvE කරලා මාසයS ෙහ ෙදකS ඇ0ළත අl ගණෙ/ මාස 0නS ඇ0ළත- ෙ. කාරණා #බඳව
වා+තාවS පා+-ෙ./0වට ඉAQප: කර/න යන ඉF_ම
තමd මම කර/ෙ/. ෙහvG/ට, Ê තය/ට, ෙබvGකාරය/ට ෙ.
රෙ² මහජන EදF ඇ පද. ගසා ක/න ඉඩ ^/නා ඇ. ෙ.වා
අහලා, අහලා අද ෙ. රට ෙලඩෙවලා - sick - ෙබ/ෙ/, ගG
*ෙයජ' කථානායක0ම*. මම ෙ. ෆdF එක අධ'යනය කළා.
ෙ.වා බල,? අෙ« ඔ¥ නාස් ෙවනවා.
අ ෙපෙ+දා දැSකා ෙ. ÄංÆ රෙ² ෙපළපා#යS ණා.
ෙමvන තර. අංසක ^«ප: *ස්fද ඒ ෙපළපා#වලට
ෙගෙන/ෙ/. මම ෙ. ෙපළපා# ගැන ෙවන ෙදයS යනවා
ෙනvෙවd, ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*. ඒ ෙපළපා# යන
මMස්සයාෙගd, ෙපළපා# සං1ධානය කරන මMස්සයාෙගd ශර
දැSකාම, ඒ අය *ක. ජන ව+ග ෙදකක *ස්f වාෙගd
ෙපෙන/ෙ/. ෙපළපා#ෙc ය නායකෙය »ක වා:0 කළ අය
වාෙ< ඉතාම èයාමනාප අය. ඒ: බල/න, ඒ වැ»ලා ටÄ,
ෙපළපා#ෙc කෑ ගස/ නටÄ ^«ප: *ස්f Aහා. එෙහම
ෙපළපා# කර/ෙ/ ෙපvෙහv²> පSෂෙය/ 1තරd යලා මම
ය/ෙ/ නැහැ. ඒක එSස: ජාක පSෂෙය/ කළ: ෙවන
පSෂය/ කළ: එකd. අෙ« රෙ² පහළ ප/ෙc ජනයාෙ<
සාමාන' ස්ව¾පය PමSද? Aනකට ලSෂ 25ක කාමරයක
ඉ/නවා යා ඔV/ට ෙගයS හදා ග/නම ෙද/ෙ/ G යF
ලSෂ පහd! "යා ෙද/ෙ/ නැහැ" යලා *ස්f යන කථාවS
ෙබනවා ෙ/. මම: ෙ.වාට ය/ෙ/, එෙහමd.
ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*,
මාතෘකාවට. ඔබ0මා ද/නවා,-
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පා+-ෙ./0ව

මම

දැ/

එ/න.

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please!
කVG ෙහ ගG ම/KවරෙයS ලාසනය සඳහා ගG
1ෙNපාල ෙහ²»ආර`Æ ම/K0මාෙ< නම ෙයජනා කර/න.

ග/ %ලi මාරපන මහතා (!ෙ1ශ කටo. අමාත:.මා)

(மாமி
அைம*ச)

தில

மாரபன

-

ெவளிநா6ட?வ-க

(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Foreign Affairs)

ගG *ෙයජ' කථානායක0ම*, "1ෙNපාල ෙහ²»ආර`Æ
මහතා දැ/ ලාසනය ගත I0ය"d මා ෙයජනා කරනවා.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.

வினா விகப ஏ"ெகாளபட&.
Question put, and agreed to.

අන./ව ග/ ෙයIජ: කථානායක.මා \ලාසනෙය6 ඉවE
uෙය6, ග/ !ෙXපාල ෙහ}ආර+ මහතා lලාසනා]ඪ !ය.

அதபிற, மா மி பிரதி சபாநாயக அவக அகிரா
சனதினி அகலேவ, மா மி விேஜபால ெஹ(ஆரசி
அவக தைலைம வகிதாக.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair.

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ලාසනා¾ඪ
ගG
ම/K0ම*,
ක-/
ෙකG
පSෂණවලට අමතරව අද මම ම0 කරන ෙ. *ශ්Æත gශ්නයට
1ෙ,ශ කටI0 ඇම0මාෙ< අවධානය ෙයvE කරව/න
කැමැd. ඒ තමd, ඉය/ ෙ«ස්- යන තාන' පා+-ෙ./0
ම/K0මාෙ<
ලංකා සංචාරය. ඒ 1ස්තර සාරාංශ කරලා
ෙවv: ගG 1ෙ,ශ කටI0 ඇම0ම*, 2013 මා+0 30 )ට
අෙg2F 05 දSවා කාලෙc ඉය/ ෙ«ස්- යන තාන'
පා+-ෙ./0 ම/K0මා එ0මාෙ< ´Qඳ, දGෙව හතර ෙදනා
සමඟ -හය ෙදෙනS- ලංකාවට එනවා, සංචාරයකට. ඔV/ෙ<
hව/ ගම/ සඳහා Business Class ෙව/ කර/ෙ/. ඒ »ක²
එකS සඳහා 1යදම 585,000d. ඒ hව/ ගම/ සඳහා අ ලSෂ
35S ෙව/ කරනවා. 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශය ඒ සඳහා
quotation එකS අරෙගන ෙබනවා. ඒ ෙවලාෙ Economy
Class »ක² එකS 109,000d. නE:, »ක² එකකට 585,000S
1යද. කරලා Business Class ෙව/ කරලා තමd ඒ පVල
ෙග/ව/ෙ/. ආහාර සඳහා ලSෂ 10P:, ෙහටF ´ල සඳහා
ලSෂ 6P:, ලංකාව 0ළ ගමනාගමනය ෙවMෙව/
ෙහ-ෙකv«ට+ සඳහා ලSෂ 12P: ඇ0¥ව ෙ. පVල සඳහා Aන
පහකට ලSෂ 70S 1යද. කරනවා. 2013 මා+0 30 )ට අෙg2F
05 දSවා කාලය 0ළ තමd එ0මාෙ< පළEවැ* සංචාරය )^
ෙව/ෙ/.
ඊට පස්ෙස2 ගG ඇම0ම*, ෙ. ඉය/ ෙ«ස්- මහතා ඔÅෙ<
දGව/ සමඟ ෙදවැ* සංචාරයට එනවා. එවර එ/ෙ/ දGව/
ෙදෙදෙනS සහ ´Qඳ සහ එ0මා; හතර ෙදෙනS. ඒ එ/ෙ/
2013 à- 01 )ට à- 11 දSවා Aන 12ක සංචාරයකට.
ලාසානා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ඒ සඳහා hව/ »ක² ප:
ෙවMෙව/ ලSෂ 18P:, ෙහටF කාමර සඳහා ලSෂ 13P:,
ආහාර සඳහා 270,000P:, ලංකාව 0ළ ෙහ-ෙකv«ට+ව-/
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යෑම සඳහා 1,571,000P: ඇ0¥ව ලSෂ 60S ෙව/ කර
ෙබනවා. ඒ #බඳ 1ෙ,ශ අමාත'ාංශයට ඉAQප: කරන ලද ෙ.
ෙFඛනය මම හැ/සා[ගත කර/න බලාෙපvෙරv:0 වනවා.
එ0මාෙ< පළE සංචාරෙc 1යදම ලSෂ 70d; ෙදවැ* සංචාරෙc
1යදම ලSෂ 60d. ලSෂ 130S රාජ' බ^ EදF ඒ සඳහා 1යද.
කරලා ෙබනවා. ඒක තමd ෙ. කථාෙ සාරාංශය.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මම ඒ සංචාරය ගැන තව:
ය/න.. එ0මා ෙග/වා ෙගන ෙබ/ෙ/ ලංකාෙ g¾පය
ව+ධනය ම සඳහාd. 2013 කාලෙc ලංකාවට ඇ ෙව`ච ය.
ය. ජාත'/තර බලපෑ. අවම ම සඳහා ඒ
තාන'
පා+-ෙ./0 ම/Kවරයා ෙයvදා ග:තා යන එක තමd ඒ
කාලෙc ආklෙ ටÄ පාලකය/ ඉAQප: කරÄ iත අදහස
1යට ෙබ/ෙ/. එය gබල 1යට පළ කරÄ අදහසS
ෙනvෙවd. දැ/ මම ය/න. එ0මාෙ< පළEවැ* සංචාරෙය/
එ0මා අෙ« රෙ² g¾පය නංව/න කරÄ ෙ,. ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*, 1ෙ,ය රාජ' තා/CකෙයS එවැ* අරEණS
සඳහා අෙ« රටට එනවා න., ඒ සඳහා අෙ« රට 1යද. කරනවා
න., ඒ එන රාජ' තා/Cකයා ෙ. රෙ² සාමාන' #ෙවත අMව,
Eණ ගැෙසන, Eණ ගැ)ය I0 සහ යා I0 ය.) ආයතන
gමාණයS, ෙ,ශපාලන අකාQයS ෙබන බව ඔබ0මා
ද/නවා. මා පfව ඒ කG ඉAQප: කරනවා.
එ0මා මා+0 මාසෙc ආවා. එ0මා ඒ සංචාරෙc?
ජනාපවරයා හ.බ Vෙk නැහැ; අගමැ හ.බ Vෙk නැහැ;
1ෙ,ශ ඇම හ.බ Vෙk නැහැ; 1පSෂ නායක හ.බ Vෙk
නැහැ; කථානායක හ.බ Vෙk නැහැ; තාන' මහ ෙකvමසාQස්
යා, අl ගණෙ/ තාන'ෙය/ පැ! සංචාරකෙයPව: හ.බ
Vෙk නැහැ. එ0මා ෙමvකSද, කෙළ2? එ0මා ඇ0¥ පVෙF අය
ෙහ-ෙකv«ට+ එෙක/ / පා)Pඩාවල nights 0නS, ලට/
එෙS night එකS, ලාසනෙc )»න ගG ම/K0මාෙ<
Aස්CSකෙc, ගාFෙF The Fortress Resort and Spa එෙS
night එකS ගත කරලා, අ- බලලා ආපf තාන'යට යනවා.
එ0මා අ- හ.බ ෙව/න /නවලට / ෙබනවා. ඒවාට ය
1යදම Yයද? ලSෂ 70d. එ0මා ආෙ ලංකාව ජාත'/තර
වශෙය/ EÅණ ? ෙබන gශ්නය ගැන දැන ග/න න., අl
ගණෙ/ එSෙක ආklවට පSෂ ෙකෙනS ෙහ එෙහම
නැ:න. ආklවට 1G,ධ ෙකෙනS ෙහ හ.බ ෙව/න ඕනෑ.
නE: එෙහම )වS ෙනvකර එ0මා ආපf යනවා.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, එ0මා ඇ0¥ පVෙF අය àමාසෙc නැවත ලංකාවට එනවා. ෙමvකටද එ/ෙ/? එ/ෙ/
ලංකාෙ image buildingවලට; ලංකාව #බඳව කථා කර/න.
මම පfව ඒ 1ස්තර ඉAQප: කර/න.. ෙදවැ* සංචාරෙc
ත::වය ෙමvකSද? එවකට ම/ද රාජපSෂ මහ:මයා තමd
ජනාප වශෙය/ )»ෙc. ෙදවැ* සංචාරෙc?: එ0මා
ජනාප0මා හ.බ ෙව/ෙ/ නැහැ; අගමැවරයා හ.බ
ෙව/ෙ/ නැහැ; 1ෙ,ශ ඇම හ.බ ෙව/ෙ/ නැහැ; 1පSෂ
නායක හ.බ ෙව/ෙ/ නැහැ; කථානායක හ.බ ෙව/ෙ/ නැහැ;
තාන' මහ ෙකvමසාQස්වරයා හ.බ ෙව/ෙ/ නැහැ. ඒ
කVGව: හ.බ ෙවලා නැහැ. හැබැd, ඒ වතාෙ: එ0මා අහ.බ ෙව/න /නවල / ෙබනවා. ෙහ-ෙකv«ටරෙය/
ෙ. තැ/වල සංචාරය කරලා ෙබනවා. එම සංචාරෙc?,
ක/ඩලෙ. nights ෙදකS, Earl's Regency එෙS night එකS,
Heritance Ahungalla ෙහටලෙc nights පහS ගත කරලා යා.
ඒ 1යදම ලSෂ 60d. එතෙකvට අපට පැහැA-ව ෙපෙන/ෙ/
එ0මා ලංකාව #බඳව ෙතvර0රS ලබා ග/න ලංකාවට ආවාට,
සාමාන'ෙය/ රාජ' තා/CකෙයS කරන වැදග: )ම ෙදයS
කරලා නැහැ යන එකd.
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ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මම 1ෙ,ශ අමාත'ාංශයට
ස.බ/ධ ආංÖක අ¶Sෂණ කාරක සභාෙ? ෙ. ගැන gශ්න
කළා. gශ්න කරලා මම ඇfවා, 1ෙ,ශ අමාත'ාංශය 1ෙ,ය
රාජ' තා/CකෙයPට ආරාධනා කරන Uමෙදය ෙමvකSද
යලා. මට ඒ 1ස්තරය ඉAQප: කර/න වැ¹ ෙලාවS ග/න
බැහැ. ඒ ස.බ/ධව එ0ම/ලා ය. 1ස්තරයS එවා ෙබනවා.
ඒක ෙහvඳම, comprehensive report එකS යලා මම
ය/ෙ/ නැහැ. නE: ක>වක වා+තාවS ෙලස මා එය භාර
ග/නවා. -කව එ general outline එකS ෙබනවා;
general model එකS එ0ම/ලා ඉAQප: කරලා ෙබනවා.
සාමාන'ෙය/ 1ෙ,ය රාජ' තා/CකෙයS ලංකාවට එ/ෙ/,
එSෙක ජනාපවරයා ආරාධනා ම *සා, අගමැවරයා
ආරාධනා ම *සා, 1ෙ,ශ ඇමවරයා ආරාධනා ම *සා,
නැ:න. කැ´න² ඇමවරෙයS ආරාධනා ම *සා. එම
ආරාධනාව ලැණාට පfව ෙමvකද ෙව/ෙ/? ඒ රටවල ෙබන
ලංකා තානාප කා+යාලෙය/ සංචාරයට අදාළ කරන කටI0
පට/ ග/නවා. 1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc “Desk” යලා එකS
ෙබනවා. එ E¥ ෙලකයම එක එක අංශවලට ෙබදලා
ෙබනවා. ඒ ෙ,ශපාලන අංශෙය/ ෙ. bයාව-ය පට/
ග/නවා. ඊට පස්ෙස2 එන Ä,ගලයාෙග/, ෙග/වන
කkඩායෙම/, ලංකාෙ ෙ,ශපාලන gප:ය, 1ෙ,ශ
gප:ය සමඟ ෙ. සංචාරෙc ෙබන gෙයජනය ගැන
ය.) *SෂණයS ඉAQප: ෙවනවා. ඊට: පfව අදාළ රෙ²
ෙබන තානාප කා+යාලෙය/ ආරාධනාව යනවා. නැ:න.
1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc ෙ,ශපාලන අංශෙය/ ආරාධනාව යනවා.
ඊට: පස්ෙස2 ෙ,ශපාලන අකාQෙය/ -1ෙ,ශ ඇමවරයාෙග/
- උපෙදස් ලැණාම තමd ඔV/ ෙ. රටට ඇ1Fලා ඉ/ෙ/
අÅ/ගFෙFද, ක/ඩලෙ.ද, අ- බලනවාද, තFමf/ බලනවාද,
කVද හ.බ ෙව/ෙ/ යලා °/^ කරලා programme එක
හැෙද/ෙ/. එතෙකvට, ෙ. ෙ,ශපාලන අකාQය ය/ෙ/
ඇමවරයා. අමාත'ාංශෙc ෙFක.වරයා තමd ඇමවරයාෙ<
උපෙදස් මත ෙ. සංචාරවලට අවශ' අවසරය ලබා ෙද/ෙ/.
ඒකට ය.)
#ෙවළS ෙබනවා. ය.) *Sෂණ
gමාණයS )^ කර, අlම ගණෙ/ අදාළ රෙ² තානාප
කා+යාලෙය/ 1මස/න ඕනෑ, ෙ. සංචාරෙය/ gෙයජනයS
ෙබනවාද යලා.
ඉය/ ෙ«ස්-ෙ< ගමන ග:තාම, ඒකට ය/න Ä¥ව/
ෙමvකSද? 1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc ෙබන general model එක
අMව ෙනvෙවd ඉය/ ෙ«ස්- ලංකාවට එ/ෙ/. ෙ. සංචාර
සැලfමට එSෙක “Ian Paisley model” ය/න Ä¥ව/.
නැ:න. “G.L. Peiris model” යලා ය/න Ä¥ව/. ෙමvකද,
ඒ කාලෙc 1ෙ,ශ ඇම Vෙk එ0මා *සා. එෙහම: නැ:න.
“Rajapaksa model” ය/න: Ä¥ව/. ඒ 1ෙc කැමැ නමS
දමා ග/න Ä¥ව/. ඉය/ ෙ«ස්-ට කළ ආරාධනා ග:තාම,
ඔÅෙ< සංචාරයට අදාළ - ෙගvMෙ එංගල/තෙc ෙබන
ලංකා මහ ෙකvමසාQස් කා+යාලෙය/ එවÄ එක^ -IමSව:
අපට -කාරක සභාවට- ඉAQප: කරලා නැහැ.
තාන'
පා+-ෙ./0 ම/KවරෙයPෙ< පVලS ලංකාවට එනවා යලා
අෙ« මහ ෙකvමසාQස් කා+යාලෙය/ එවÄ එක -IමS, එක
memo එකS ඒ - ෙගvMෙ නැහැ. ඒ වාෙ<ම, බටර
gෙ,ශෙc කටI0 ෙසvයා බලන අමාත'ාංශෙc ෙ,ශපාලන
අංශයට - Political Affairs (West) Division - අදාළ එකම
-ය1FලSව: ඒ ෙගvMෙ නැහැ, ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*. එතෙකvට ඉය/ ෙ«ස්-ට ෙ. ආරාධනාව කVද
කරලා ෙබ/ෙ/? එ0මාට ෙ. 1යදම කරලා ෙබ/ෙ/
ෙකvෙහvමද?
ඔ/න, ඉය/ ෙ«ස්-ට යවÄ පළEවැ* - ය ලැෙබනවා.
ඊළඟට, ඉය/ ෙ«ස්- ෙපබරවාQ මාසෙc 1වැ*දා - යS
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[ගG ´මF ර:නායක මහතා]

එවනවා. ඒවා ඔSෙකම යව/න ෙයv: කාලය ගතෙවනවා.
ඉය/ ෙ«ස්- එවÄ email ප!Vඩය මෙ< ළඟ ෙබනවා. 2013
ෙපබරවාQ 1වැ*දා ඔÅ email එකS එවනවා. කාටද එව/ෙ/?
“Dear Sajin” යලා අමතලා, “Many thanks for your
hospitality on Wednesday evening. I had a wonderful time
and my colleague Peter appreciated your hospitality…”
යලා යනවා. එ0මාට කරÄ ආරාධනාව ෙබvෙහvම අගය
කරනවා. එ0මා ෙමෙහ2 එ/න කැමැd යලා එතැන? යනවා.
“I wanted to follow up your kind offer of a visit for myself
and my family given family commitments and school
holidays would it be possible to visit between 13th March..”
යලා එ සඳහ/ ෙවනවා. ෙ.ක තමd initiation එක. 2013
ෙපබරවාQ 1වැ*දා ඉය/ ෙ«ස්- එවÄ email එක තමd අපට
ෙබන එකම සාධකය, ඔÅ ස6/ යන Ä,ගලෙයS එSක කර
 සාක`ඡාවක gඵලයS වශෙය/ ලංකාවට ආෙ යන එක
ෙප/ව/න. ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ඊට පස්ෙස2
ෙපබරවාQ මාසෙc 16වැ*දා එ0මාට - යS යවනවා. එතෙකvට
ස6/ යන නම ෙවනස් ෙවලා ෙබනවා. ස6/ ෙවMවට ඒ
- ය යව/ෙ/ ම6/ත යලා ෙකෙනS. ම6/ත යන
අමාත'ාංශ *ලධාQයා තමd ෙ. ස.බ/ධෙය/ වන ඊළඟ - ය
යව/ෙ/. අමාත'ාංශ ෙFක.ෙග/ ලැ උපෙදසS ෙහ ඒ
කාලෙc ටÄ ෙවන: ඉහළ *ලධාQෙයPෙග/ ලැ )ම
උපෙදසS නැහැ. ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ඉය/ ෙ«ස්ඊළඟ - ය: එවනවා, ම6/ත යන Ä,ගලයාට. මට මතක
1යට ෙපබරවාQ මාසෙc 23වැ*දා. "ෙම/න මෙ< passport
සහ අෙනP ෙ,වF" යලා තමd ඒ - ය එව/ෙ/. ෙ.
ෙවලාෙ ඒ ෙවMෙව/ ෙලvP කාලයS ග/න අවශ'තාවS
නැහැ. ඒ #බඳ සාS සටහ/ ෙබනවා. දැ/ මම 1ෙ,ශ
කටI0 අමාත'ාංශෙය/ අහන පළEවැ* gශ්නය ෙ.කd.
Sectoral Oversight Committee එකට ?ලා ෙබන 1ෙ,ය
රාජ' තා/CකයPට ආරාධනා ෙ. ? කළ I0
proceduresවලට අදාළව බැ¦ෙවv:, ඉය/ ෙ«ස්-ෙ< සංචාරයට
අදාළව ෙබ/ෙ/ ෙමvනවාද? ෙමvP: නැහැ. ගG ඇම0ම*,
practices, procedures and guidelines )වS අMගමනය
කරලා නැහැ. එෙහම ෙFඛන අපට හ.බෙවලා නැහැ. ස6/
කVද යන එක අ කVG: ද/නවා. ම6/ත ය/ෙ/ කVද
යලා ෙසvය/න ඕනෑ. ඔÅ තානාප *ලධාQෙයS යලා
ආරංÆයS ෙබනවා. එම *සා ස6/ට ෙමෙහම කර/න බලය
හ.බ Vෙk ෙකvෙහ/ද? ම6/ත මහතාට ෙ. ආකාරයට කටI0
කර/න උපෙදස් ^/ෙ/ කVද, ඒවා -ãතව ෙබනවාද යන
කGණ බරපතළ gශ්නයS 1යට ෙබනවා. ඒ *සා අපට ම0
වන පළEවැ* gශ්නය තමd, තානාප කා+යාලෙc ෙහ 1ෙ,ශ
කටI0 අමාත'ාංශෙc ආරාධනාවS නැ0ව ලSෂ 70S 1යද.
කරලා තාන' පා+-ෙ./0 ම/KවරෙයPට ෙම ෙජv- කරලා
ය/න සF- ^/ෙ/ ඇd යන එක. ඒ තමd පළEවැ* gශ්නය.
ඒ සඳහා ස6/ ද වාස් hණව+ධන Sectoral Oversight
Committee එකට ?Ä - ෙc ෙතvර0G ෙබනවා. අමාත'ාංශය
#ෙගන ෙබනවා, ස6/ ය/ෙ/ ස6/ වාස් ද hණව+ධන
ම/Kවරයා 1ය I0d යලා. ගG අමාත'0ම*, ස6/ ද වාස්
hණව+ධන මහතාට 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශෙc ඒ Iගෙc
 තන0ර ෙමvකSද යලා මම ඔබ0මාෙග/ දැනග/න
කැමැd. තන0G ෙමvකSද, එම තන0ර සඳහා එ0මා ප: කරÄ
-ය1Fල ෙමvකSද? අ ඒක Sectoral Oversight Committee
එෙක/ ඉF¦වා. නE:, ඒක අපට ලබා ?ලා නැහැ. ඒක
ඔබ0මාට ෙසvයාග/න Ä¥ව/ ෙවd යලා අ තනවා. ඒක
තමd ඊළඟ කාරණය.

මම අහන 0/වැ* gශ්නය තමd, ම6/ත යන 1ෙ,ශ
කටI0 අමාත'ාංශෙc *ලධාQයාට ෙ. ආකාරයට කටI0
කර/න උපෙදස් ^/ෙ/ කVද යන එක. එෙස2 උපෙදස් ^/
බවට 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශෙc ෙFක.ෙග/ ෙහ ඔÅට
ඉහළ *ලධාQෙයPෙග/ ලැ Pමන ෙහ ෙFඛනයS, Pමන
ෙහ සහකයS, email එකS ෙහ SMS එකS ෙබනවාද? ෙ.
ෙFඛනෙc ඒ, )වS නැහැ. අ ම6/ත යන *ලධාQයාෙග/
ෙ. #බඳව අහ/න යලා වාම, ඔÅ රට පටලවනවා. ඔÅ
ෙකvළ එකහමාරක වා+තාවS එවලා ෙබනවා. අ ඒක භාර
ග/ෙ/ නැහැ. අ *ශ්Æත වශෙය/ 1ස්තර ඇÅවාම, 1ෙ,ශ
කටI0 අමාත'ාංශෙc ව+තමාන ෙFක.0මා ම6/ත යන
*ලධාQයාට - යS යවලා ෙබනවා, "ඔබට ෙ. සඳහා උපෙදස්
^/ අය පැහැA- නැ *සා, *ශ්Æත උපෙදස් ^/ෙ/ කVද යන
එක -යලා එව/න" යලා. එතෙකvට එ0මා, 1ෙ,ශ කටI0
අමාත'ාංශය ෙකvෙහvමද රාජතා/Cක *ලධාQ/ට ආරාධනා
කර/ෙ/ යන එක #බඳ පාඩ. මාලාවS එවලා ෙබනවා.
එ0මා ඒ පාඩම යවා ග/නවා න. ෙහvඳd. ඊට වඩා *ශ්Æත
gශ්නයS ෙබනවා. කVද උපෙදස් ^/ෙ/, ෙමvකSද ආÄ
-ය1Fල, ෙකvෙහvමද ඒක ලැෙk යන එක කGණාකරලා
ය/න. ඔÅ එ ඉ> කරÄ කා+ය භාරය අපට ඒ තර.ම වැදග:
නැහැ. නE:, ඔÅ: ය. ) ÝකාවS කළ බව පැහැA-d.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ෙමෙහම ෙවලා ඊට පස්ෙස2
ෙමvකSද ෙව/ෙ/?
ෙපබරවාQ මාසෙc පට/ ග/න ෙ. ව'ාපෘය 2013 මා+0
මාසෙc 21 වැ* දා .එF. 8Qස් මහතා ළඟට එනවා. ඔÅ 1ෙ,ශ
කටI0 ඇමවරයා. ෙමතැන ෙබනවා, ඔÅෙ< අ:සන. ඔÅ
අMමත කරනවා, ඉය/ ෙ«ස්-ෙ< සංචාරය. ඒක *සා පහළ
*ලධාQ/ට ෙ]ෙර/න Ä¥ව/ යලා ඒ ෙගvFල/ තනවා
ෙව/න Ä¥ව/. එෙහම ෙ]Gණ: මට 1ෙශ2ෂ gශ්නයS නැහැ.
අ අහන ෙ, තමd, ෙ. Ä,ගලයාට ලSෂ 70S රෙ² සF1යද. කර/න ඉඩ ෙද/න .එF. 8Qස් මහතා °/^ ග:ෙ:
Pමන bයා #ෙවළ මත 1ශ්වාසය තබලාද යලා. ෙමvකS දැන
ෙගනද? ෙමvනවා අධ'යනය කරලාද? එ0මාෙ< අ:සන ෙම
ෙයvදලා ෙබනවා. ෙ.ක කන අ:සනS ෙනvෙ න., වංචාවට
හVF aමS ෙනvෙ න., ෙ. 1යදම සාධාරණd යලා
ය/න එ0මා අMගමනය කරÄ bයාමා+ගය ෙමvකSද යලා
එ0මා ය/න ඕනෑ. ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, හැ/සා[
වා+තාවට ඇ0ළ: ම සඳහා මම ෙ. ෙFඛන සභාගත*
කරනවා.
මම තව: එකS ය/න.. ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*,
ඉය/ ෙ«ස්-ට ෙකvළඹ ය/න, ගාFෙF ය/න, පා)Pඩා ය/න
ලංකා hව/ හEදාවට අය: ෙහ->ව+ස් එෙක/
ෙහ-ෙකv«ට+ එකS ෙදනවා. මා ළඟ ෙබනවා, ඒෙS ´ල
YයSද යලා. ඇෙමQකාM ෙඩvල+ 8,866S. ෙ.
ෙහ-ෙකv«ටරය Aන හතරS ඔÅ සහ ඔÅෙ< පVෙF අයෙ<
පා1`Æය සඳහා යාෙගන ඉ/නවා. ඒක *සා අමතරව ෙඩvල+
දාහP: ෙගවලා ෙබනවා. ෙමvකටද? එ සඳහ/ කර
ෙබනවා, “Including the 1000 US$ for four day night stop
charges.” යලා. ඇ:තටම ඉය/ ෙ«ස්- 1948ට ක-/ ආවා
න. අ Ä^ම ෙව/ෙ/ නැහැ. ෙ. ෙමvකSද, ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*? අ
තාන' පා+-ෙ./0ෙ ම/KවරෙයPෙ<
පVලS ෙගනැFලා, ක/න ෙබv/න: ?ලා, full-time
ෙහ-ෙකv«ටරයS ෙදනවා, Aන හතරS ඕනෑ එකS කරලා ය/න
යලා. ඊට අදාළ ෙFඛනය: මා සභාගත කර/න..

———————————* 2ය!Pල ඉjOපE ෙනකරන ල4.
ஆவண* சமபிகபடவி

Document not tendered.
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ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ඊළඟට එ0මාෙ< àසංචාරය. මම ඉතා ඉSම*/ එතැනට එ/න.. ඒක: අර
1යමd. එක *සා මට ෙF)d, ෙගvඩS ය/න ෙදයS නැහැ.
මහෙකvමසාQස් කා+යාලෙc - යS නැහැ. අමාත'ාංශෙc
බටර ෙ,ශපාලන අංශෙය/ ඉF_මS ෙමvනවා: නැහැ.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ෙ.ෙS ඊළඟ ෙවනස තමd Øvisit එෙS invitation එක. ඒක *යමd. ඉය/ ෙ«ස්-ට
ෙ:ෙරනවා, ෙ. රෙ² මහජන EදF ඕනෑ හැ»යට ඔÅට පා1`Æ
කර/න Ä¥ව/ යලා. ඒක *සා ෙ. සැෙ+ invitation එක
ඔÅම එවනවා. මම එය: හැ/සා[ වා+තාවට ඇ0ළ: ම
සඳහා සභාගත කර/න.. ෙ.ක අG එකS. ඇ:තටම ෙ. රෙ²
ජනතාව; මාධ' ෙ.ක බල/න ඕනෑ, ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*. ඔÅම එවනවා, ස.+ණ programme එක. "මම
අÅංගFල ෙහQට/ස් එෙS අහවF දවෙස2 ඉ/න., ක/ඩලෙ.
අහවF දවෙස2 ඉ/න." යලා. ෙ. යනා? වශෙය/ Aන 11ක
programme එක ඔÅම එවනවා. Aන 11කට ඔÅ එනවා. ඒ
1තරS ෙනvෙවd, ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*. එම සංචාරය
ෙවMෙව/ ඉය/ ෙ«ස්- ඉFලÄ නැ ඒවා: අෙ« ඒ Iගෙc
ටÄ Chief of Protocol ඔÅ යටෙ: ටÄ ඒ, *ලධාQවG/ට
ෙයජනා කර ෙබනවා. ඒ ෙමvනවාද? ඔÅ පහළ *ලධාQ/ට
ෙමෙස2 සඳහ/ කර/ email එකS යවනවා, "The programme
is acceptable. Please, get Rt. Hon. Ian Paisley’s concurrence.
On the rooms - please, get upgrades for a suite.” ඉය/ ෙ«ස්suite එකS ඉFලා: නැහැ, ෙ. අය ෙදනවා. ෙමම ෙFඛනය:
මා සභාගත* කරනවා.
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, අෙ« රටට එන 1ෙ,ශ
අE:ත/ට *) bයාමා+ග ඇ0ෙළ2 ෙ,ශපාලන - political අවශ'තාව, Vවමනාව, ව»නාකම - value for money - බලලා අ
සං·හ කරනවා. ඒ අදාළ 1යද.ව-/ රටට ව»නාකමS
ලැෙබනවා න., අ )ම gශ්නයS සලක/ෙ/ නැහැ. ඒක
gශ්නයS නැහැ. රාජ' තා/Cකය/ට හාQ එෙක/ ක/න ?ලා,
මරදාන motel එකක *දා ග/න ෙද/න බැහැ. අ ඒක
#ග/නවා. හැබැd, "අ
ලංකාෙ ජනතාවෙ< EදF 1යද.
කරනවා, ඒෙක/ අපට gෙයජනයS ෙවනවා" යන අවෙබධය
මත තමd ෙ. හැම ෙදයSම කර/න ඕනෑ. ඔÅට ෙබ/ස් එකS
ෙව/ කර/න යනවා. නE: Deputy Chief of Protocol
කර/ෙ/ ෙමvකSද? ඔÅ ඊ ෙ.F එකS යවනවා, “Please,
arrange the following in addition to the “E” Class Benz for
the above visit.” යලා.
“E” Class ය/ෙ/, Executive Class. Executive Class
Benz එකS ෙව/ කර/න යලා යවනවා. ඒ තරමටම උන/^
ෙවනවා. ලංකාවට ළඟ? ඇෙමQකාM ෙකv/·ස් සúකෙයS
ආවා. ඔÅට ෙව/ කරලා ෙk, *සා/ ව+ගෙc වාහනයS.
*සා/ ව+ගෙc සාමාන' *ස්f පා1`Æ කරන වාහනයS
ෙනvෙවd තමd. හැබැd, ඉය/ ෙ«ස්- ඉFල/ෙ/: නැ0ව,
ඔÅට ෙමෙහ/ ෙව/ කරනවා, “E” Class Benz එකS.
“E” Class ද, “S” Class ද යන එක ගැන මට gශ්නයS
නැහැ. මම ම0 කර/ෙ/ ෙ.වා Vෙk ෙකvෙහvමද යන
කාරණයd. මම ඒ #බඳව අවසානෙc? ඔබ0මාට යනවා, ගG
ඇම0ම*. මා ළඟ ෙබන ෙ. ෙFඛනය මම සභාගත*
කරනවා.
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ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, ඉය/ ෙ«ස්- ලංකාවට
එනවා. ඇ1:, Aන 11S ඉඳලා එ0මා යනවා. මම E-/ වා
වාෙ<, එ0මා )ම ආකාරය/, )^ ෙ,ශපාලන නායකෙයS
ෙහ ජනමාධ'ව: හ.බෙව/ෙ/ නැව ය/න යනවා. එ0මා
අÅ/ගFෙF )» දවස් පෙහ2? ව6ර අෙ]ව+ධන ඇම0මා
එෙහම Eණ ගැÅණාද යා මම ද/ෙ/ නැහැ. ෙමvකද, ගාFල
පැ:ෙ: *සා. ගG ව6ර අෙ]ව+ධන ඇම0ම*, ඔබ0මාට
එ0මා හ.බ Vෙk නැහැ ෙ/. [බාධා මS] ෙහvඳd. මම
තන 1යට රෙ² සF- ෙහvඳට 1යද. කරලා එ0මා Fලා
ෙබනවා.
හැමෙදනාෙ<ම අවෙබධය සඳහාd මම ෙ. කාරණය
ය/ෙ/. ෙ. #බඳව අ 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශෙය/
gශ්න කළ ෙවලාෙ, සාමාන'ෙය/ සංචාරයS සැලf.
කරනෙකvට එය සකස් කරන ආකාරය ගැන අ ඇÅවා. අ
ද/නවා, රාජ' තා/Cක අE:ත/ෙ< 11ධ අවශ'තා ෙබන
බව; ෙවනස්ක. ෙබන බව. ඒ එක එSෙකනාෙ< අවශ'තා
ගැන: අ ත/න ඕනෑ. ෙමvකද, ඔV/ ෙ,ශපාලන වැඩ
කටI0 1තරS කරලා ය/න එ/ෙ/ නැහැ. රෙ² සංචාරය
කර/න: එSක තමd ඒ ෙගvFල/ එ/ෙ/. ඒක අ
#ග/නවා; අ ද/නවා. ඒක අE:තS ෙනvෙවd. ඔV/
ෙ,ශපාලන කටI0වලට ඇ1Fලා, iQය නරඹ/න ය/න
Ä¥ව/; /නවල ය/න Ä¥ව/. ඒ කාරණා අපට ෙ:ෙරනවා.
මම දැSකා, US Congressman ඉFලා ෙබනවා, ඔÅට ඉQදාට
worship කර/න ඕනෑය යා. ෙමvකද, ඔÅ Catholic ෙකෙනS.
අපට ඒ කාරණා ෙ:ෙරනවා. අ ඒවා ස.පාදනය කර/න ඕනෑ.
හැබැd, සාමාන' සංචාර ගැන අපට ෙබන අ:දැYම ෙමvකSද?
මම ඒ ගැන දැ/ ය/න..
මෑතක? ර*F ජයව+ධන ලංකාවට ආවා. ඔÅ ලංකාෙ
ඉප^ ෙකෙනS. දැ/ ඔÅ
තාන' පා+-ෙ./0ෙ
ම/KවරෙයS. ඔÅ ඇ0¥ව
තාන' පා+-ෙ./0 ම/K
කkඩායමS ලංකාවට ආවා. ඒ #බඳ 1ස්තර ඇ0ළ: ෙFඛන
මා ළඟ ෙබනවා. ඒ සංචාරය පට/ අරෙගන ෙබ/ෙ/
ෙකvෙහvමද? ඒවා පට/ෙගන ෙබ/ෙ/ ෙහvර e-mailව-/
ෙනvෙවd; ''6/ බෑ/" කF-ෙය/ ෙනvෙවd; ස6/ ම6/ලාෙග/ ෙනvෙවd. ඉස්සර, ''6/ බෑ/" කF-ය යා
එකS ණා ෙ/. ෙ. ඉය/ ෙ«ස්-ෙ< )ය¦ම කටI0 කරලා
ෙබ/ෙ/ ''6/ බෑ/"කF-ෙය/. ස6/ලා - ම6/ලා තමd
ඒෙS ඉ/ෙ/. හැබැd, ළඟ? ආවා, UK delegation එකS. ඒක
initiate ෙව/ෙ/ම, තාන'ෙc ෙබන
ලංකා මහ
ෙකvමසාQස් කා+යාලෙය/. ඒක #ෙවළට ෙවනවා. ඒෙS High
Commissioner යනවා, "ෙ. ෙගvFල/ එන එක රටට වැදග:;
ෙම/න ෙ. ෙ. අයd එ/ෙ/" යා. ඊට පස්ෙස2 1ෙ,ශ
අමාත'ාංශෙය/ ඒක ය. ආකාරයකට analyze කරනවා.
Analyze කරලා සය/ ෙදක/ ෙනvෙවd, මාසයකට
පස්ෙස2 තව වා+තා යවලා, තව: මාස පයකට පස්ෙස2 තමd
ඔV/ එ/ෙ/. ඔV/ ෙවMෙවM: ලSෂ 76S 1යද. ෙවලා
ෙබනවා. ගG ඇම0ම*, හැබැd, ඉය/ ෙ«ස්-ෙ< පළEෙව*
visit එක ගැන ඔබ0මා බල/න. .එF. 8Qස් මහ:මයා
මාසයකට වඩා අl කාලයක? අ:ස/ කරනවා; අMමත කරනවා.
ඉය/ ෙ«ස්-ෙ< Ø- visit එක බල/න. Aන 12d. .එF. 8Qස්
මහ:මයා 1ෙ,ශ කටI0 ඇමවරයා වශෙය/ එය අMමත
කරන - ය මම සභාගත* කරනවා. ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*, Aන 12ක? .එF. 8Qස් මහ:මයා ෙදවන visit

—————————
* ස්තකාලෙt තබා ඇත.
* >னிைலயதி
ைவகபள&.

—————————
* ස්තකාලෙt තබා ඇත.
* >னிைலயதி
ைவகபள&.

* Placed in the Library.

* Placed in the Library.
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එකට ලSෂ 60S අMමත කරනවා, ව'ාපෘය: එSක. අ
පැහැA-වම දන ෙ, තමd, එSෙක 1ෙ,ශ කටI0
අමාත'ාංශය 0ළ ¯  ෙk නැහැ; චUෙFඛයS නැහැ;
guideline එකS නැහැ යන එක. එෙහම නැ:න., guideline
එකS ෙබනවා, ඒක ෙනvසලකා වැඩ කර/න *ලධාQ/ට
බලයS ?ලා ෙබනවා. ඒ *සා දැ/ ෙවලා ෙබ/ෙ/
ෙමvකSද? ලSෂ 130S 1යද. කර ෙබනවා; නාස් කර
ෙබනවා. ඒෙක/ රටට අ: V gඵලය ෙමvකSද?
ෙම/න ෙ. කාරණය: gකාශ කරලා මෙ< කථාව අවස/
කර/න., ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*. ෙ. #බඳව gශ්න
කර,? ෙකෙනS ය/න Ä¥ව/, ෙකv» සං1ධානයට 1G,ධව
ෙ. ම/K0මා වැඩS කළාය යා. නE: )ම ෙදයS කර
නැහැ. මම තන 1යට ෙ. සF- ^/නාට පස්ෙස2 එ0මා ඒ
කාලෙc තාන'ෙc අගමැට - යS -යා ෙබනවා. එෙහම
න. අපට ය/න ව/ෙ/, එ0මාෙ< - ෙc ව»නාකම ලSෂ
130S බවd. ෙ. සංචාරයට 1යද. ම ගැන අපට එක එක
ෙහ20 ෙප/වනවා. නE: ඇ:ත PමSද? ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*, ෙ. ඉය/ ෙ«ස්- යන තාන' පා+-ෙ./0
ම/Kවරයා සහ ඔÅෙ< පVල මාස 0නS ඇ0ළත ෙදවතාවS
ෙග/වලා, රෙ² Eද-/ ලSෂ 130S ෙහ ඊට වැ¹ EදලS නාස්
කෙළ2 PමS ෙවMෙව/ද යා මම දැ/ ඔබ0මාට ෙහ#දර
කර/න.. ෙ. ලංකාෙ image building process එකටද? නැහැ.
එ0මා 2013 ෙපබරවාQ මාසෙc පළEවැ* දා Dear Sajinට එවන
e-mail එෙS මාතෘකා ෙදකS ෙයvදා ෙබනවා. පළEවන
මාතෘකාව ව/ෙ/ - Visit, ෙදවන මාතෘකාව ව/ෙ/ - Oil. එම
e-mail එක: මම සභාගත* කරනවා. ලාසනා¾ඪ ගG
ම/K0ම*, එම e-mail එෙS සඳහ/ වන ප!Vඩය මම දැ/
යව/න.. ඒ සඳහා 1නා¹යS ගත ෙවd. ඒ සඳහා මට අවස්ථාව
ෙද/න.
එ ෙමෙස2 සඳහ/ වනවා:

“At dinner we discussed a potential oil purchase. I
have two significant arrangements with national oil
suppliers in either Oman or Nigeria. I understand from
our conversation you require a regular supply and are
currently changing your filters on the refinery to take
other than Iran oil. If you can let me know quantity and
quality specifications of oil requirements, I can certainly
make this happen very quickly. Peter and I have a
meeting in Africa in a week or so with the individual we
discussed and we could progress this immediately. Let me
know your requirements,...”
1ෙ,ශ කටI0 ඇම0ම*, ෙම/න ෙ.ක අහ/න. ඔÅ
යනවා, “...as you know this is the most lucrative project
you could be involved in and government to government
…….” කVද ෙම අ:ස/ කර ෙබ/ෙ/? ඉය/ ෙ«ස්-. දැ/
ෙ. ෙමvකSද ය/ෙ/? "Lucrative business" ය/ෙ/,
අක ලාභ ලැ´ය හැ ව'ාපාරd. ස6/ වාස් ෙමvකSද කරලා
ෙබ/ෙ/?

—————————
* ස්තකාලෙt තබා ඇත.
* >னிைலயதி
ைவகபள&.
* Placed in the Library.
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පා+-ෙ./0ව

ග/ %ලi මාරපන මහතා (!ෙ1ශ කටo. අමාත:.මා)

(மாமி
அைம*ச)

தில

மாரபன

-

ெவளிநா6ட?வ-க

(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Foreign Affairs)

කාටද -යා ෙබ/ෙ/, ගG ම/K0ම*?

ග/ මP රEනායක මහතා

(மாமி பிம- ர(நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගG ඇම0ම*, “Dear Sajin” යා තමd -යා ෙබ/ෙ/.
1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශයට අදාළ Sectoral Oversight
Committee එක යනවා, "ෙ. ස6/ ද වාස් hණව+ධන ටÄ
ම/Kවරයා 1ය I0d" යා. එතෙකvට ෙ. oil business එකට
ෙද/න ය/ෙ/ ෙමvකSද? Lucrative project, ඒ ය/ෙ/ වැ¹
ලාභ ග/න Ä¥ව/ ව'ාපෘයS තමd ෙ.ෙS -ක කථාව.
"මම ලංකාෙ image buildingsවලට එනවා" යා ඉය/ ෙ«ස්ෙකvතැනක?ව: යා නැහැ. ඒ, ෙපබරවාQ මස පළEවැ* දාd.
ෙ.ක ''6/ බෑ/'' කF-යSය යා මම වා. දැ/ ෙ.ක
ස6/ෙග/ ම6/ට මාG ෙවනවා. ඊට පස්ෙස2 ම6/ 2013
ෙපබරවාQ මස 16වැ* දා ඉය/ ෙ«ස්-ට ඊ-ෙ.F එකS යවනවා.
එ ෙමෙස2 සඳහ/ ෙවනවා:

“Dear Ian,
The dates are fine and we can go ahead with those
dates.
As for Nigeria please kindly propose 2 sets of dates in
order to coordinate the travel accordingly.”
ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මම අහ/ෙ/ ෙ.කd. ම6/
ය/ෙ/ *ලධාQෙයS න., ලංකාවට ෙතF ෙගෙනන
business එකS කරන තාන' පා+-ෙ./0ෙ ම/KවරයPට
නdQයාෙ රV. ගහ/න ෙමෙහ/ »ක² සහ අෙනP: 1යද.
ෙද/න යා ඔÅට උපෙදස් ?ලා ෙබ/ෙ/ කVද? අද ෙනvෙවd,
ඒවාෙc ෙතvර0G අ පfව කථා කරE. Nigerian Oil Business
එක #බඳව අ ෙවනම කථා කරE. ෙකෙස2 ෙවත:, 1ෙ,ශ
කටI0 අමාත'ාංශෙc *ලධාQෙයS -යනවා, "නdQයාෙ oil
වැෙ[ට ඔයාෙ< Aන එව/න" යා. ගG ඇම0ම*, මම
ඔබ0මාෙග/ ඉFලා )»/ෙ/ ෙ.කd. ෙ. අදාළ *ලධාQයා
ඔබ0මාෙ< අමාත'ාංශය යටෙ: ඉ/නවා න., ලංකාවට ෙතF
අAන business එක කර/න 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශයට භාර
^/ෙ/ කවදාද යා ඔÅෙග/ අහ/න ඕනෑ; ඔÅට ෙ. ඊ-ෙ.F
එක -ය/න උපෙදස් ලැෙk ෙකvෙහ/ද යලා අහ/න ඕනෑ.
අlම ගණෙ/ ෙ.ක insist කෙළ2 ඉය/ ෙ«ස්- න. කමS නැහැ.
අෙ«
1ෙ,ශ
කටI0
අමාත'ාංශෙය/
යනවා,
"නdQයාවට ය/න ඔයාෙ< Aන ඉSමනට එව/න" යා. ඊට
පස්ෙස2 ඉය/ ෙ«ස්- 2013 ෙපබරවාQ 23වන දා තම/ෙ< 3වැ*
ඊ-ෙ.F එෙක/ ද/වා එවනවා, “Oil - I will forward some
dates to you at the beginning of the week to coordinate
travel plans to Africa” යා. අප ඒ ස.බ/ධෙය/ ෙතvර0G
ෙසvයා ගැ¯ම අවශ'd. සමහර ෙතvර0G අප ළඟ ෙබනවා. ෙ.
ෙකvටස #බඳව තාන'ය: උන/^d. ඒ ය/ෙ/, ස6/ ද
වාස් hණව+ධන ටÄ ම/Kවරයා ඉය/ ෙ«ස්- ම/Kවරයා:,
1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc ''6/ බෑ/'' කF-ෙc ක²»ය: එක0
කරෙගන, ලංකාෙ අරEදF ෙයvදාෙගන, ස6/ වාස්ෙ<
business එකකට බැස්සාය යන එක පැහැA-d. ෙ.ෙS
අතරමැAයා වශෙය/ කටI0 කරන ඉය/ ෙ«ස්-ට ෙහvඳට
ක/න ෙබv/න ?ලා, රෙ² සF-ව-/ සැප ?ලා, ඔÅ negotiator
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1යට නdQයාවට යවනවා. ඔය යන 1යට සමහර 1ට ඉය/
ෙ«ස්-ට Nigerian oil companies එSක ස.බ/ධතා ෙබ/න
Ä¥ව/. නdQයාව ය/ෙ/, one of the most corrupt
countries බව ඔබ0මා ද/නවා. ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*,
නdQයාව ය/ෙ/ දළ ජාක *ෂ්පාAතය භාගය/ අl V
රටS; ෙතF ෙසvයා ග:තාට පස්ෙස2, ඒ රෙ² දළ ජාක
*ෂ්පාAතය ණාට වඩා භාගය/ පහළ බැස්සා. ෙලකෙc
වැ¹ම ^«ප0/ සංඛ'ාව; අ/ත ^«ප0/ සංඛ'ාව ඊෙc-ෙපෙ+දා
ෙවන0G වා+තා a ෙk ඉ/Aයාෙව/. දැ/ ඒ ත::වය
ෙබ/ෙ/ නdQයාෙ. ෙලකෙc ෙතF ෙබන ෙලvPම
රටS අ/ත Ê තd; එය Ê තභාවෙc ප0ෙළM: ප0ෙළ2 ඉ/න
රටS. ඒ රට: එSක තමd ඉය/ ෙ«ස්-ලා ගMෙදM කර/ෙ/.
ස6/ වාස් මහ:මයාෙ< නමd, නdQයාවd එකට එනෙකvට
ඒක Ê තභාවෙc black hole එකS යලා අපට ෙ:G. ග/න
Ä¥ව/.
ගG 1ෙ,ශ කටI0 ඇම0ම*, ෙ. කG )යFලම
සැලFලට අරෙගන අ ඔබ0මාෙග/ අහන පළEවැ* කGණ
ෙමයd. ස6/ වාස් මහතාට 1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc  තන0ර
PමSද? ඔÅ ප: කරÄ - ය ෙහ ඔÅට  බලය PමSද?
ෙ. ඉය/ ෙ«ස්- ),ෙc? ෙ. ආකාරෙය/ කටI0 කර/න
1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc ''6/ බෑ/'' කF-යට ෙහ ෙවන: අයට
උපෙදස් ලැෙk ෙකෙස2ද? 1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශය 0ළ
)»න පහළ තන0G දරන අවංක *ලධාQ/ට )ම ආකාරයක
ංසනයS )^ෙ. බලාෙපvෙරv:0ෙව/ ෙනvෙවd මා ෙ.
කාරණය ය/ෙ/. මම ඉතාම වගYෙම/ I0ව එය gකාශ
කරනවා.

නැන., ස6/ ද වාස්ට *ල වශෙය/ *ශ්Æත වගYමS
ෙනvණා න. ෙ. සමස්ත Êෂණෙc වගYම .එF. 8Qස්
මහතා අතටd එ/ෙ/. ඔÅ තමd 1ෙ,ශ ඇමවරයා, ඔÅට තමd
රෙ² ජනතාව බලය ?ලා ෙk. ඔÅ ඔÅෙ< අමාත'ාංශය ෙ.
වාෙ< Ê ත ෙලස පා1`Æ කර/නට දැMව:ව ඉඩ ^/නා න., ඔÅ තමd ෙ.වාට අ:ස/ කර ෙබ/ෙ/.- පැහැA-වම ඔÅ:
ෙම වග උ:තරකGෙවS.
කGණාකර ෙ. සඳහා මැAහ:ෙවලා bයා කර/න යා ගG
ඇම0මාෙග/ ඉFලා )»නවා. හQයාකාරව ෙ.වාට ඇÅ. ක/
?ලා, ඔබ0මාෙ< ¯ දැMම:, 1ෙ,ශ දැMම: පා1`Æ කර
ඔබ0මා ෙමවැ* කාරණයS ඉ> කර/න Ä¥ව/ Ä,ගලෙයS
යා ඔ«Ä කර/න: ෙ.ක අවස්ථාවS ෙවනවා ගG
ඇම0ම*. ඒ කාරණා )ප: කර/ මෙ< අදහස් දැSaම
අවස/ කරනවා, ෙබvෙහvම ස්0d.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

µළඟට, ගG *හාF ගල«ප: ම/K0මා. ඔබ0මාට 1නා¹
7ක කාලයS ෙබනවා.
[අ.භා. 6.13]

ග/ හාP ගලපE% මහතා
(மாமி நிஹா- கல4ப(தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ෙ,ශපාලන අකාQ:වයට භයෙවලා කරÄ ෙ,වF
ෙබ/නට Ä¥ව/. එෙහම න. ඔV/ ඒ ගැන කට උ:තර ලබා
Aය I0d. මම තන 1යට ඒක ස6/ ද වාස්ෙගM:
දැනග/නට Ä¥ව/. ස6/ ද වාස්ෙගM: දැන ග/නට Ä¥ව/,
ෙමvකද ස6/ ද වාස් කෙළ: ඒකd. ස6/ ද වාස් තම/ ෙ+
යාට පfව රාජපSෂලා ගැන )ය¦ම ෙතvර0G »ක ^/නා. ඒක
තමd Vෙk. ඒ *සා ෙ. ඉ/න ''6/ බෑ/'' කF-ෙc උද1යට:
Ä¥ව/ තම/ට V ඇ:ත බලපෑම ය/නට. එම *සා මම
ඔබ0මාෙග/ ඉFලා )»න ෙ, තමd, ඔබ0මා best practices
අMව වහාම *වැරA චUෙFඛ සහ guidelines මාලාවS හද/න
යන එක 1ෙ,ය රාජ' තා/Cකය/ට ලංකාෙ ආග/0ක
ස:කාරය *) ආකාරයට ලබා ?ලා, -අෙ« රෙ² ගG:වය:,
ඔV/ෙ< ගG:වය: ආරSෂා ෙවන 1යට- value for money
යන එක ආරSෂා වන 1යට. ඔබ0මාෙග/ ඉFලා )»නවා
මාස 0නS ඇ0ළත ඒක ෙ. ගG සභාවට ඉAQප: කර/න යා.
ඊළඟ කාරණය තමd, ඉය/ ෙ«ස්-ෙ< ),ය
ස.බ/ධෙය/ ඔබ0මාෙ< අමාත'ාංශ ම²ටෙ. පSෂණය/
එහාට Fලා අපරාධ පSෂණ ෙදපා+තෙ./0ව ෙහ f^f
පSෂණ ආයතනයS ලවා මාස 0නS ඇ0ළත පSෂණයS
)^ කර, -අE0ෙව/ ෙසvය/නට ෙදයS නැ තර. ඔSෙකvම
ෙ,වF ෙ.ෙS ෙබනවා.- අදාළ Ä,ගලය/ කැඳවලා දûව.
ෙද/න යන ඉF_ම. අද ස6/ ද වාස් රෙ² රාජ'
නායකය/ෙ<, ෙ,ශපාලන 0GFෙF )»නවා යන එක තමd
අ ද/ෙ/. එතැන )»නවා ෙව/න: Ä¥ව/, නැ ෙව/න:
Ä¥ව/. නE:, ඔ«Ä කර ෙබනවා ඔÅෙ< ෙතF ව'ාපාරයS
ෙවMෙව/ 1ෙ,ශ අමාත'ාංශෙc )^ අවසරය/ ෙතvරව,
සාමාන' practices ඔSෙකvම කඩලා ලSෂ 130ක EදලS නාස්
කළා යා. එම *සා µට අදාළ කරන ස6/ ද වාස් ඇ0¥
Ä,ගලය/ ස.බ/ධව වහාම පSෂණයS කර/න. 1ෙශ2ෂෙය/
අදාළ Ä,ගලයා ස6/ ද වාස් ෙනvෙවd න. ෙ. සමස්තෙc
වගYම කා ස0වද ෙබ/ෙ/? ස6/ ද වාස්ට ප:a. - යS

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, රාජපSෂ පාලන සමෙc
ඔÅ:, ඔÅෙ< ළඟම ඥා°M:, ෙගල බාලයM: එක0ෙවලා
මහජන EදF අව භා1ත කර/ කළ මහා අපරාධව-/ අං¸වS
පමණS ෙහ#දරV කර/ ගG ´මF ර:නායක ම/K0මා
1)/ ඉAQප: කරන ලද ජාක සහ ජාත'/තර වශෙය/
වැදග:
ෙමම ෙයජනාව මම දැ¹ වගYම/ I0ව ස්Íර
කරනවා.
[අ.භා. 6.14]

ග/ %ලi මාරපන මහතා (!ෙ1ශ කටo. අමාත:.මා)

(மாமி
அைம*ச)

தில

மாரபன

-

ெவளிநா6ட?வ-க

(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Foreign Affairs)

ලාසනා¾ඪ ගG ම/K0ම*, මා gථමෙය/ම ඉතාම:ම
ස්0ව/ත වනවා ෙ. කF තැjෙ. ෙයජනාව ම/ මා සහ
රෙ² ජනතාව ෙ. ),¶/ #බඳව දැMව: මට ග: ෙවෙහස
ස.බ/ධෙය/. ගG ම/K0මා යÄ කG මම ඉතාම:ම
ඕනෑක/ ඇÅ. ක/ ^/නා. gධාන කාරණයට එ/නට ක-/
මම ෙම/න ෙ. කාරණා ගැන f¥ වශෙය/ ඔබ0මා දැMව:
කර/නට කැමැd.
1ෙ,ශ කටI0 අමාත'ාංශය හරහා )^ වන 1ෙ,ශ සංචාර
සහ 1ෙ,ශවල පව:වන උ:සවවලට සF- ෙයvදව/ෙ/
ෙකvෙහvමද, ඒ සඳහා කාෙ< අMමැයද ලැෙබ/ෙ/ සහ ඒ
ස.බ/ධව පවන guidelines ෙමvනවාද යන කාරණා ගැන
මම සඳහ/ කර/නට කැමැd. ඇ:ත වශෙය/ම පහළ
ම²ටෙ. *ලධාQෙයS 1ෙ,ය ස.ම/³ණයS වැ* ෙදයකට
යනවා න. එ0මා - ට රට යන හැම ෙකනාම- අමාත'ාංශ
ෙFක.ෙග/ අවසර ග/නට ඕනෑ, ඇම0මාෙග/ අවසර
ග/නට ඕනෑ, ඒ වාෙ<ම අගමැ0මාෙග/ අවසරය ලබා
ග/නට ඕනෑ.
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පා+-ෙ./0ව

[ගG ලS මාරපන මහතා]

ඒ ෙගvFල/ට ඒ ගමනට ලැෙබන gපාදන යනා? )යFලම
ස.බ/ධෙය/ 2015 මැd මාසෙc 15 වැ*දා භාkඩාගාර
ෙFක.0මාෙ< MF/6/1/1/2015 යන චUෙFඛෙc, ''ඒ අයට
ග/න Ä¥ව/ ?මනා ෙමපමණd.'' යMෙව/ )ය¦ 1ස්තර
සඳහ/ ෙවනවා. ඒ ආකාරයට තමd EදF ලබා ෙගන ය/න ඕනෑ.
අමාත'ාංශෙය/ වැය කරන සෑම 1යදමSම අභ'/තර
1ගණනයකට ලS ෙවනවා. ඊට පfව 1ගණකාප0මාෙ<
ආයතනෙය/ ඒක 1ගණනයට ලS කරනවා. ඒ ආකාරෙය/ ෙ.
EදF හQයාකාරව 1යද. ෙවලා ෙබනවාද යා දැනග/න
ෙනvෙයS checks and balances ෙබනවා.
ඊට අමතරව, 1ශාල වශෙය/ ෙමvකS ෙහ උ:සවයS ට
රට පව:වනවා න., ඒ ෙවMෙව/ වැය කරන Eදල
ස.බ/ධෙය/ අ*වා+යෙය/ම කැ´න² අMමැයS ලබා
ග/නම ඕනෑ. කැ´න² අMමැයS නැව 1ෙ,ශ උ:සව
ස.බ/ධෙය/ අෙ« රෙ² EදF පා1`Æ කර/න අවසර ෙද/ෙ/
නැහැ. අවසර නැව ඒ EදF පා1`Æ කෙළv: ඒක 1ගණනයට
භාජනය ෙවලා, ඒ ආකාරයට EදF වැය කළ Ä,ගලය/ට ඒ
#බඳව කG දSව/න ),ධ ෙවනවාමd.
ගG ´මF ර:නායක ම/K0මා ව 1යට අෙ« ආklව
කාලෙc න. 1ෙ,ශ ආග/0කෙයPට ෙ. රටට පැTමට
එSෙක ජනාප0මාම ඒ ආග/0කයාට ආරාධනා කර/න
ඕනෑ. එෙහම නැ:න. අගමැ0මා ආරාධනාවS කර/න ඕනෑ.
1ෙ,ශ ඇම හැ»යට මම ආරාධනාවS කරනවා න., හැම
ෙවලාෙම අගමැ0මාෙග/ ෙහ ජනාප0මාෙග/ අවසර
ලබා ෙගන තමd මම ඒ ආරාධනාව කර/ෙ/. ඒ ආරාධනාව
කළාට පස්ෙස2 ඒ තැනැ:තාෙ< status එක අMව, ඒ ය/ෙ/
ජනාපවරෙයSද, අගමැවරෙයSද, 1ෙ,ශ ඇමවරෙයSද,
ෙවන: ඇම ෙකෙනSද යා ෙසvයා බලා එ0මාට f^f වන
ආකාරයට තමd අ සං·හ යනාAය ලබා ග/ෙ/. ඒ )ය¦ ෙ,
1ම:වd )^ ෙකෙර/ෙ/. ඔබ0මා ක-/ සඳහ/ කළා වාෙ<
ආරාධනාවS කර/න ෙපර, "ෙ.ක අවශ' ආරාධනාවSද,
ෙමd/ ලැෙබන gලාභය ෙමvකSද, ෙමය ෙකvපමණ දවසකට
iමා කළ I0ද?" යන )ය¦ 1ස්තර ස.බ/ධෙය/ අෙ«
අමාත'ාංශෙc ෙබන desk එෙක/ අධ'යනයS කරනවා. ඒ
ආකාරයට )ය¦ 1ස්තර ලබා ෙගන තමd අ ඒවා )යFලම
කර/ෙ/.
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ඔබ0මා වා, ස6/ ද වාස් hණව+ධන, ම6/ත ද කVද
යා අෙ« අමාත'ාංශෙc පfය කාලෙc )» ෙදෙදෙනS ගැන.
ෙ.වා ඔSෙකම පfය ආklව පව:වා ෙගන ය කාලෙc
තමd ෙවලා ෙබ/ෙ/. මම Äව: ප:වල යවා ෙබනවා ඒ
කාලෙc )^ V අවභා1ත ගැන. ස6/ ද වාස් hණව+ධන යන
මහ:මයාට 1G,ධව ෙබන ෙනvෙයS ෙනvෙයS පැ!ස.බ/ධව FCID එෙක/ සහ CID එෙක/ දැනට: 1ම+ශන
කර ෙගන යනවා.
අෙ« පා+-ෙ./0ෙ ආංÖක අ¶Sෂණ කාරක සභාෙ ?
ෙ. gශ්නය ම0 කර ෙ. #බඳව gශ්න කළාය යා මම
ද/නවා. ඊට පfව අෙ« ෙFක.0මා ෙ. #බඳව තව: කG
ෙසvය/ )»න බව තමd මට දැනග/න ලැj ෙබ/ෙ/.
මම ත/ෙ/ ෙ.ක ඉතාම: බරපතළ ෙචදනාවS; බරපතළ
),යS. ෙමvකද, ෙ. ),ෙc? අෙ« රෙ² EදFව-/ G යF
-යන 13S නාස් ෙකGවා 1තරS ෙනvෙවd; ඊට වඩා ගැÔG
වංචාවS. G යF -යන 13S නාස් කරලා ඉය/ ෙ«ස්යන මහ:මයාව ෙයvE කර ෙබ/ෙ/ ඊට වඩා ෙලvP
වංචාවS )^ කරග/න. ඒ, ෙතF business එකS කර/න. එම
*සා ඔබ0මා ෙයජනා කළ පQA, ෙ. ),ය ස.බ/ධෙය/
CID එකට ෙහ FCID එකට භාර ?ලා, හQයාකාර 1ම+ශනයS
ම අ*වා+යෙය/ම කළ I0 ෙදයS.
ගG ම/K0ම*, නdQයාව ස.බ/ධව ඔබ0මා යÄ ඉQ
කG »ක මම දැනෙගන »ෙc නැහැ. ඒ නdQයා
ස.බ/ධකම: එSක ෙ. ෙචදනාව ෙවන: ස්ව¾පයS
ග/නවා. ඒ අMව ක-/  ත::වයට වඩා දැ/ ත::වය
»කS බරපතළ වනවා. ෙ. ස.බ/ධෙය/ ෙසvයා බල/න
යලා මම අෙ« ෙFක.0මා දැMව: කර/න.. ආංÖක
අ¶Sෂණ කාරක සභාවට ඔබ0මා ෙගvM කර ෙබන µට අදාළ
ෙFඛන »ක මම: පSෂා කර, ෙ.
#බඳව *වැරA
අධ'යනයS කර, ය. ) bයා මා+ගයS ෙගන ඔබ0මා
දැMව: කර/න මම ෙපvෙරv/^ වනවා යා මම gකාශ
කරනවා. ෙබvෙහvම ස්0d.

ග/ \ලාසනා]ඪ ම6.මා

(மாமி தைலைமதா5 உ14பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ලS මාරපන අමාත'0ම*, ස්0d.

'ශ්නය !මසන ලj6, සභා සමත !ය.
මම වග Yම/ ඔබ0මාට දැM. ෙදනවා, අෙ« ආklව
බලයට ප: V දා ඉඳලා පfය කාලෙc කළා වාෙ< ආවාට
යාට එවැ* ආරාධනාව/ කරලා: නැහැ; කර/න
බලාෙපvෙරv:0වP: නැහැ; EදF අවභා1ත කර/න ),ධ
ෙවලා: නැහැ; )^ මට බලාෙපvෙරv:0වP: නැහැ යා.
ඒවා )යFලම හQයාකාරව අ¶Sෂණය කර/න අෙ«
අමාත'ාංශය ඇ0ෙළ2 1ගණන ක>වS ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම,
1ගණකාපවරයා යටෙ: 1ගණකාප ෙදපා+තෙ./0ව
ෙබනවා. ෙ. )ය¦ ෙ, ඒවාෙc 1ගණනයට භාජනය ෙවනවා.

வினா விகப ஏ"ெகாளபட&.
Question put, and agreed to.

පා2ෙ6.ව ඊට අ3ලව අ. භා. 6.22ට, 2018 සැතැබ
18 වන අඟහ/වාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතi කP ෙtය.
18,

அதப( பி. ப. 6.22 மணி பாரா0மற*, 2018 ெசெர*ப
ெச?வா9கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒதிைவகபட&.

Parliament adjourned accordingly at 6.22 p.m. until 1.00 p.m. on
Tuesday, 18th September, 2018.

සැ.o.
ෙමම වා+තාෙ අවසාන E}ණය සඳහා ස්වYය *වැරA කළ I0 තැ/ දSවM Q) ම/K/ / ටපතS ෙගන *වැරA කළ I0
ආකාරය එ පැහැA-ව ලP ෙකvට, ටපත ලැj ෙදසයS ෙනvඉSමවා හැ6සා¥ සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස2 එ1ය I0ය.
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